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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
9 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID
instead of “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
9 The Zoom application is free and no need to create an account.
9 The Zoom application can be used without registration.
9 The application works on tablets, phones and PCs.
9 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
9 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
9 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
9 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (questionanswer) section of the session.
TECHNICAL INFORMATION
9 Make sure your computer has a microphone and is working.
9 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
9 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
9 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (questionanswer) section of the session.
9 Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, Name Surname
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23.12.2021
Turkey Time: 09:30-11:00
SESSION-1 | HALL-1
HEAD OF SESSION: Dr. Mehtap ARAS
Author

University

Presentation title

Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk
ACAR

Süleyman Demirel
Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk
ACAR

Süleyman Demirel
Üniversitesi

IMPACT OF CUSTOMER CAPITAL ON BUSINESS
PERFORMANCE
THE EFFECT OF SEA TRANSPORT IN INTERNATIONAL
TRADE ON TURKEY'S LOGISTICS PERFORMANCE
INDEX

Farid Huseynov
Büşra Özdenizci Köse

Gebze Technical University

SOCIAL ENGINEERING ATTACK THREATS AGAINST
INTERNET USERS: K- MEANS CLUSTER ANALYSIS

Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
Graduate Student. Nadi
KAZAZ

Marmara Üniversitesi

MULTI CRITERIA WAREHOUSE LOCATION SELECTION
USING TOPSIS TECHNIQUE IN RETAIL INDUSTRY

Arş. Gör. E. Başak
TAVMAN

Işık Üniversitesi

THE EFFECT OF ONLINE SHOPPING MOTIVATIONS ON
ELECTRONIC WORD OF MOUTH AND ONLINE
PURCHASE INTENTION

Uşak University

CONTENT ANALYSIS OF THE MISSION AND VISION
STATEMENTS OF THE UNIVERSITIES ACCREDITED
UNDER THE CORPORATE ACCREDITATION PROGRAM

Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPOWERING
LEADERSHIP AND KNOWLEDGE SHARING: A
RESEARCH IN THE PUBLIC SECTOR

Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

HUMAN CAPITAL AS A SOURCE OF KNOWLEDGE IN
ORGANIZATIONS

Öğr. Gör. Barış
SARDOĞAN
Öğr. Gör. İbrahim
TÜRKMEN
Dr. Öğr. Üyesi. Mehtap
ARAS
Uğur Can AKAY
Dr. Öğr. Üyesi. Mehtap
ARAS
Gökçen KOÇHİSAR
Özgür DEMİRTAŞ
Elif Nisa YAYLA
Arş. Gör. İlkim GÜVEN

Kayseri Üniversitesi
Malatya Turgut Özal
Üniversitesi

USE OF WEARABLE DEVICE TECHNOLOGIES USED IN
HOSPITAL MANAGEMENT
A RISK MANAGEMENT PORTAL SUGGESTION OF
PERFORMANCE-BASED CONTRACT RISKS IN
CONSTRUCTION PROJECTS FROM A CONTRACTOR'S
PERSPECTIVE

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 09:30-11:00
SESSION-1 | HALL-2
HEAD OF SESSION: Ananda Majumdar and Dr. Nandkumar M Kamat
Author

University

Presentation title

Shahnaz Anjum
Mir Khalid
Urfeya Mirza

University of Kashmir

RUBUS: AN ETHNOMEDICINAL ENTITY OF THE
PRESENT

Ananda Majumdar

The University of Alberta

INDIA IN PANDEMIC ERA – AN INDIGENOUS
NARRATION

Dr. Nandkumar M Kamat

Goa University

Ala Fulga

“Nicolae Testemitanu” State
University of Medicine and
Pharmacy

Priyanka Gaur
Sandeep Bhattacharya
Sarika Pandey
Surya Kant

King George’s Medical
University

Assist. Prof. Ms. Happy
Baglari

Assam Down Town
University

Yogyakarta Juanda

Ahmad Dahlan University

Jyoti Ratan Ghosh

Department of Anthropology,
India

K.R.Padma
K.R.Don
Major Gheorghe Giurgiu
Prof. dr. Manole Cojocaru

Sri Padmavati Mahila Visva
Vidyalayam (Women’s)
University
Bharath University
Deniplant-Aide Sante
Medical Center
Titu Maiorescu University
Romania

MAKING SENSE OF COVID19 INFORMATION
EXPLOSION: WEBLIOMETRIC ANALYSIS OF NCBI, USA
LITCOVID DATABASE USING THE VOS VIEWER
MEDICAL AND SPORT SCIENCES TARAXACUM
OFFICINALE LEAVES ACTS AS EFFECTTIVE
INHIBITORS OF OXIDATION
MATRIX METALLOPROTEINASE 8 GENE
POLYMORPHISM ASSOCIATION WITH LUNG CANCER
PATIENTS
PSYCHOSOCIAL IMPACT AND THEIR WELLBEING OF
HOMELESS POPULACE DURING COVID-19 PANDEMIC:
A SEX BASED DESCRIPTIVE CASE REPORT STUDY
THE APPLICATION OF ADAB DURING A PANDEMIC
AND EVALUATION AFTER IT
OBESITY AND THE RISK OF COVID-19 DISEASE
TINOSPORA CORDIFOLIA: AN AYRUVEDIC HERB WITH
IMMUNOMODULATORY AND ANTI-DIABETIC
PROPERTIES
THE GUT-BRAIN-SKIN AXIS IN ACNE: IMPACT OF
POLENODERM

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 09:30-11:00
SESSION-1 | HALL-3
HEAD OF SESSION: Dr. Ömer Faruk BİLBAY
Author

University

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer
Faruk BİLBAY

Harran Üniversitesi

Mustafa GÜLEN

Van Yüzüncü Yıl University

Pawam Martins STEVE
Victor MARKUS
Simon Cyrus Ayok
Pawam Martins STEVE
Victor MARKUS
Cyrus Ayok SIMON

Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi
Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi

Selen Su DURMUS

Lyon Lumière 2 University

Arş. Gör. İlkim GÜVEN

Malatya Turgut Özal
Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Özge
KIRMIZI

Kıbrıs İlim University

Asst. Prof. Dr. Özge
KIRMIZI
Rahmi Topçu
Emine Çoruh

Kıbrıs İlim University
Gümüşhane Üniversitesi

Presentation title
THE ROLE OF SMART CITIES IN AN EFFECTIVE
DISASTER MANAGEMENT
EXAMINATION OF MODERN ARCHITECTURAL
HERITAGE SAMPLES LOSSED IN THE CITY OF VAN
THE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF ABANDONED
BUILDING PROJECT ON THE FIGHT AGAINST
INSECURITY IN NIGERIA
THE EFFECT OF VOLATILE RESIDENTIAL PROPERTY
RENTAL VALUE ON HOUSING AFFORDABILITY; THE
CASE OF KADUNA STATE-NIGERIA
COMPARISON OF ISTANBUL AND LYON’S ART
WORLDS: THOSE WHO CONVERT AESTHETIC VALUES
TO ECONOMIC VALUES: GALLERIST AND ART
MERCHAND
POTENTIAL OF BLOCKCHAIN BASED SMART
CONTRACTS IN CONSTRUCTION INDUSTRY
ADAPTABILITY AND REUSE OF ARCHITECTURAL
HERITAGE BUILDINGS IN NEW FUNCTIONS
ADOPTION OF HISTORIC BUILDINGS TO A GLASS
STRUCTURE IN NEW FUNCTION
AN OVERVIEW OF ROAD TRANSPORTATION IN
TURKEY BETWEEN 2008-2018

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 09:30-11:00
SESSION-1 | HALL-4
HEAD OF SESSION: Dr. Naeema Arzeen
Author

University

Presentation title

Universitas Ahmad Dahlan

THE COVID-19 PANDEMIC TOWARDS ENHANCING
CAPACITY OF HUMAN RESOURCES IN EDUCATION
FIELD: CONCERNING THE DIGITAL AGE IN INDONESIA

Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi, Nigeria

FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF ELEARNING SYSTEM IN TERTIARY INSTITUTION

Joanna Marie I. Villamar

Department of Education,
Marilao, Philippines

EFFECTS OF PRINCIPALS’ SUPERVISORY
TECHNIQUES ON WORK PERFORMANCE OF NEWLY
HIRED TEACHERS

Maricon Denber S.
Gahisan
Richie L. Lacaya
Jaymar A. Lumasag
Lady Lee T. Ojagan

Jose Rizal Memorial State
University

WIRELESS SD CARD READER FOR CONTACTLESS
TRANSACTION OF LEARNING MODULES

Abdellah JNAINI

Mohammed First University

Armando Bima Putra

Ahmad Dahlan University

Sukma Dewi Hapsari
Nurjannah

Ahmad Dahlan University

Abdurrohman

Ahmad Dahlan University

Bui Anh Tuan
Duong Bich Thao
Thi Diem-Chinh Ho

Can Tho University

Ahmad Muslih Atmojo
Mhd. Lailan Arqam
Nurul Aisyah
Aminu Adamu Ahmed
Abubakar Yusuf Dutse
Mangai Josiah Mallo

Moses Adeolu AGOI

APPLAYING GRAPH NEURAL NETWORKS IN FOOTBALL
DOMAIN
MULTICULTURAL EDUCATION IN A NEUROSAINS
PERSPECTIVE: THE EXISTENCE OF JAVACULTURE IN
ISLAMIC SOCIETY
VALUE OF NEUROSCIENCE IN ISLAMIC EDUCATION
ON PROGRAM OF STUDYING QUR’AN SCIENCE RIKO
ARABIC LANGUAGE LEARNING MEDIA BASED ON
NEUROSCIENCE
INTERNET OF THINGS (IOT) IN EDUCATION FOR
SUSTAINABILITY: USING STEMTECH MODEL TO
DESIGN SMART HOME SYSTEM FOR EXPERIENTIAL
LEARNING AT SECONDARY SCHOOLS

Adeniran Ogunsanya College
of Education, Lagos Nigeria

RE-EVALUATING THE RELEVANCE OF DIGITAL
LIBRARY IN EDUCATIONAL SYSTEM

Dr. Naeema Arzeen
Dr. Saima Arzeen
Nida Khan

National University of Modern
Languages NUML,
Islamabad
University of Peshawar

COGNITIVE AND EMOTIONAL STATES OF PARENTS OF
INTELLECTUALLY DISABLED AND NON-DISABLED
CHILDREN

Ismail Olaniyi MURAINA
Ibrahim Oluwatobi
HAMZAT

Adeniran Ogunsanya College
of Education, Lagos Nigeria

ACADEMICIANS’ STRESS MANAGEMENT WITH
MACHINE LEARNING CLASSIFIERS

Ismail Olaniyi MURAINA

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 09:30-11:00
SESSION-1 | HALL-5
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU
Author

University

Dr. Sultan ÇIKRIK
Prof. Dr. Mustafa YEL

Gazi Üniversitesi

Asst. Prof. Hızır
HACIKELEŞOĞLU

Gümüşhane University

Prof. Dr. Filiz YALÇIN
TILFARLIOĞLU
Huriye YAŞAR
Doç. Dr. Osman Tayyar
ÇELİK
Öğr. Gör. Cihangir
KAÇMAZ
Mehmet COŞKUN
Mehmet Tuncay
YURTSEVEN
Ali OĞLAK
Doç. Dr. Osman Tayyar
ÇELİK
Öğr. Gör. Ramazan İNCİ
Dr. Sultan ÇIKRIK
Prof. Dr. Canan
NAKİBOĞLU
Betül KIZMAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Mevlüt Can
KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi, Arzu
KALAFAT ÇAT
Yasin Şenol
Burak YÜREKLI
Doç. Dr. Cihat ABDİOĞLU

Presentation title
INVESTIGATION OF BIOLOGY TEACHERS’ AND PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE,
TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS
(STEM)
EXAMINATION OF STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS
DISTANCE EDUCATION IN TERMS OF SOME
VARIABLES: RESEARCH ON THE THEOLOGY FACULTY
STUDENTS

Gaziantep Üniversitesi

WHAT DO WE NEED MORE IN ELT?: THE NEED FOR
NEEDS ANALYSIS

İnönü Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi

TEACHER'S OPINIONS ON COURSE SUPERVISION IN
PRE-SCHOOL INSTITUTIONS

Hatay Bilim ve Sanat Merkezi
Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE ENVIRONMENTAL BEHAVIOR
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS
OF THE CONCEPT OF ''SUSTAINABLE NATURE''

İnönü Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi

INVESTIGATION OF EXPERIMENTAL POSTGRADUATE
THESES IN TURKEY WITH PARENTS OF CHILDREN
WITH AUTISM

Gazi Üniversitesi

ASSESSMENT OF FIRST AID KNOWLEDGE LEVEL OF
PRE-SERVICE TEACHERS

Balıkesir Universitesi

EXAMINATION OF 12TH GRADE STUDENTS'
CONCEPTIONS CONCERNING OXIDATION AND
REDUCTION

Karabük Üniversitesi

THE OPINIONS OF FOREIGN STUDENTS ON TURKISH
CULTURE IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL
COMMUNICATION: THE CASE OF KARABUK
UNIVERSITY

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS'
OPINIONS ON THE INTERDISCIPLINARY APPROACH

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 09:30-11:00
SESSION-1 | HALL-6
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. E. Deniz TEKİN
Author

University

Presentation title

Assoc. Prof. Dr. E. Deniz
TEKİN

University of Turkish
Aeronautical Association

INVESTIGATION OF SPIKE PROTEIN IN SARS-COV-2
WITH/WITHOUT N-LINKED GLYCANS WITH
MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS

Dr. Araştırma Görevlisi
Yusuf OLĞAR

Ankara University

CARDIOVASCULAR EFFECTS OF ANTI-DIABETIC
DRUGS: GLP1 AGONISM AND POTENTIAL EFFECTS

Lec. Bahar ERDOĞAN
Lec.Kevser GÜRSAN

Yozgat Bozok University

Mammadova N.A.

National Oncology Center of
Azerbaijan Republic

Asst. Prof. Ercan
TÜRKMEN

Ondokuz Mayis University

Yakup USLU

Aksaray Üniversitesi

Hami TURAN
İbrahim MUTLU

Kocaeli Üniversitesi

Lec.Kevser GÜRSAN
Lec. Bahar ERDOĞAN

Yozgat Bozok University

Ali Berkan URAL

Kafkas University

RESULTS OF COLD APPLICATION, ONE OF THE
COMPLEMENTARY AND SUPPORTIVE TREATMENTS
USED IN MULTIPLE SCLEROSIS
MEASUREMENT OF NEUROCOGNITIVE SIDE EFFECTS
OF RADIATION IN CHILDREN WITH
MEDULLOBLASTOMA
FRAILTY AFFECTS MORTALITY AND LENGTH OF STAY
IN HOSPITALIZED CHRONIC KIDNEY DISEASE
PATIENTS
INDIRECT EFFECT OF THE COVIT-19 PANDEMIC:
DECLINE IN EMERGENCY ADMISSIONS
EVALUATION OF THE USAGE OF INTRAORAL
SCANNING DEVICE IN TOOTHLESS PATIENTS
PARKINSON'S DISEASE and BALANCE PROBLEMS: A
SYSTEMATIC REVIEW
COMPUTER-AIDED DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF
ISCHEMIC STROKE FROM BRAIN COMPUTED
TOMOGRAPHY IMAGES

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-1
HEAD OF SESSION: Dr. İbrahim Yaşar KAZU
Author

University

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Sine
DEMİRKIVIRAN

Marmara Üniversitesi

THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL
COMPETENCES IN TRANSLATION

Dr. Liliya Gazizova

Erciyes University

THE RELEVANCE OF TRANSLATING GABDULLA
TUKAI’S POETRY INTO RUSSIAN

Zakire ALIYEVA

Azerbaycan Bilimler
Akademisi

Öğr. Gr. Dr. Gülfidan
AYTAŞ

Sakarya Üniversitesi

Aliyeva Bilqeyis

Bakı State University

AHMET HAMDİ TANPINAR’S NOTES ON THE NOVEL
GENRE

Fırat Üniversitesi
M.E. B

EVALUATION OF STUDIES ON LANGUAGE SKILL
AREAS OF DIGITAL GAME-BASED FOREIGN
LANGUAGE LEARNING

Doç. Dr. İbrahim Yaşar
KAZU
Doç. Dr. Hilal KAZU
Murat KUVVETLİ
Doç. Dr. İbrahim TOSUN
Dr. Öğr. Üyesi. Ali KOÇ

Munzur Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Ali KOÇ

Munzur Üniversitesi

Arzu Yıkılmaz

Bayburt Üniversitesi

A LOOK AT THE PERIODIC MODEL OF LITERATURE
HISTORY (Based on the Periodization Concept of
Academician I. Habibbayli)
HOLISTIC ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE
ABILITIES IN THE CONTEXT OF LANGUAGE USE

EXAMINATION OF SOME PLACE NAMES IN TUNCELİ IN
TERMS OF MEANING
AN EXAMINATION OF SOME EXPRESSIONS THAT
ENTERED THE TURKISH VOCABULARY WITH THE
COVID-19 OUTPUT IN TERMS OF LANGUAGE
SOCIOLOGY
İSTEMEK (TO WANT) IN TURKISH

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00

SESSION-2 | HALL-2
HEAD OF SESSION: Prof. Ibrahim Abdulhalim
Author

University

Presentation title

Ibrahim Abdulhalim

Ben-Gurion University of the
Negev, Israel

Marcin Sobczyk
Jakub Włodarski

University of Wrocław

Belouadah Messaouda
Rahmouni Zine El Abidine

M’sila University

SMART WINDOWS FOR ENERGY SAVING BASED ON
LIQUID CRYSTAL METAMATERIAL COMPOSITES
PREPARATION AND CHARACTERISTICS OF PHASE
CHANGE MATERIAL BASED ON ARACHIDIC AND
PALMITIC ACIDS FOR THERMAL ENERGY STORAGE
EFFECT OF ELEVATED TEMPERATURE ON
DESTRUCTIVE (ET) AND NON-DESTRUCTIVE (NDT)
TESTING OF ADMIXTURES IN GLASS CONCRETE

Safaa Khattabi Rifi
Loubna El Fels
Anas Driouich
Mohamed Hafidi
Ilham Nassri
Chaymae Haddaji
Salah Souabi
Amina Belaidi
Omar Taleb
Fatima Zohra Youssari
Asma TOUALBIA
Rachid TALEB
Aicha AISSA BOKHTACHE
Fatma Zohra KESSAISSIA
Fayçal CHABNI
Yamina BELGAID
M’hamed HELAIMI
Rachid TALEB
Maamar SOUAIHIA
Dr. Ghanshyam Barman

Technology, University
Hassan II
University Cadi Ayyad
Mohammed V University

EFFECTIVENESS OF MORINGA OLEIFERA COAGULANT
IN REMOVING POLLUTION FROM OLIVE OIL MILL
WASTEWATER

University of Tlemcen

TRIBOLOGICAL STUDY OF ECOLOGICAL CONCRETES

Hassiba Benbouali University
of Chlef
Abdellah Morseli University
Center

IMPLEMENTATIONS OF A MPPT PERTURB AND
OBSERVE BASED SLIDING MODE CONTROL FOR
THERMOELECTRIC SYSTEM

Hassiba Benbouali University
of Chlef

OPTIMAL TUNING OF PI CONTROLLER USING
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION FOR WIND TURBINE
APPLICATION

Uka Tarsadia University,
Bardoli, Gujarat, India

TRIBOLOGY OF MATERIALS

Aicha BELGACEM
Yahia MILOUD
Mohamed MOSTEFAI
Fatima BELGACEM

University of Saida

Dr. Sayyid Samir AlBusaidi
Prof. Afaq Ahmad
Dr. Medhat Awadalla
Dr. Sabir Hussain

Sultan Qaboos University
Osmania University

DESIGN OF A GRAY ENCODER USING T-FFS AND
MUXS

Muhammad Afsal
Arumuga Perumal

National Institute of
Technology Karnataka

PREDICTING THE FLUID FLOW CHARACTERISTICS OF
2D AND 3D LID-DRIVEN CAVITIES INDUCED BY A
CENTRALLY PLACED CIRCLE USING CFD

PHOTOVOLTAIC WATER PUMPING SYSTEMS WITH
FUZZY SLIDE MODE CONTROL BASED MPPT AND ITS
OPTIMIZATION USING DIRECT TORQUE CONTROL

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-3
HEAD OF SESSION: Dr. Hale YILDIZAY
Author

University

Presentation title

Selim Taşkaya

Artvin Çoruh University

DISPLAY OF ZONING DIAMETER ACCORDING TO THE
DISTANCE APPROACH ON SEPARATE ORGANIZATION
ZONING ISLANDS

Doç. Dr. Eda TAŞÇI
Dr. Öğr. Üyesi. Hale
YILDIZAY
Öğr. Gör. Nazan ÜNAN

Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi

ARCHAEOMETRIC CHARACTERIZATION OF EARLY
BRONZE AGE III PERIOD PLASTER SAMPLES FROM
SEYITOMER REGION

Dr. Can BIYIK

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

THE SIMULATION OF COMMERCIAL TRAFFIC ON
TURKISH MAJOR ROADS

Kırşehir Ahi Evran University
Yüzbaşıoğlu Zemin Ve
Maden Araştırma

INVESTIGATION OF THE LATERAL AND VERTICAL
DISTRIBUTIONS OF TOKAT (BAKIŞLI) CHALEDONS BY
GEOPHYSICAL METHODS

Kastamonu Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi

MULTIPLE DISASTER RISK ASSESSMENT METHODS

Fırat Üniversitesi

DETECTION OF COVID 19 FAKENEWS IN SOCIAL
MEDIA WITH ENSEMBLE CLASSIFICATION BASED
MACHINE LEARNING METHODS

Fırat Üniversitesi

INCREASING THE PERFORMANCE OF HUMAN
LEARNING ALGORITHM WITH CHAOS THEORY

Kastamonu Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi

THE SENSITIVITY ANALYSIS OF LANDSLIDE CRITERIAS
IN THE CASE OF FINDIKLI DISTRICT OF RIZE
PROVINCE

Erbil Polytechnic University,
Iraq
Gaziantep University
Hasan Kalyoncu University

VOLUME CHANGE ASSESSMENT OF FULL-SCALE
SOİLCRETE COLUMN CONSTRUCTED İN ORGANİC
SOİL

Hakan CAN
Zeynel BAŞIBÜYÜK
İlkay Kaydu AKBUDAK
Taha YÜZBAŞIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Bekir
TAŞTAN
Prof. Dr. Arif Çağdaş
AYDINOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Sinem
AKYOL
Dr. Öğr. Üyesi, Feyza
ALTUNBEY ÖZBAY
Prof. Dr, Bilal ALATAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Sinem
AKYOL
Dr. Öğr. Üyesi, Feyza
ALTUNBEY ÖZBAY
Prof. Dr, Bilal ALATAŞ
Öğr. Gör. Dr. Bekir
TAŞTAN
Prof. Dr. Arif Çağdaş
AYDINOĞLU
Mustafa F. Hasan
Hanifi Canakci

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-4
HEAD OF SESSION: Assoc. Dr. Bahattin Demirtaş
Author

University

Presentation title

Assist. Prof. Dr. Mesut
ŞÖHRET

Gaziantep Üniversitesi

Mazaher RAIS ZADE

Ankara University of Social
Sciences

Asst. Prof. Şerafettin
ERTEN

Uşak University

Asst. Prof. Muhammed Ali
YETGİN
Tuğçe Nur YILMAZ

Karabük University

Assoc. Prof. Dilarə
Hacıyeva

Baku Slavic University

Dr. Fatih ÖZKUL

Türkiye Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı
KAVURMACI

Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi

Dr. Ayşegül CAN

Aksaray Üniversitesi

A NATIONAL BANK IN KOCAELİ IN THE FIRST YEARS
OF THE REPUBLIC: KOCAELİ (HALK) BANKASI
TURKISH JOINT STOCK COMPANY

Assoc. Dr. Bahattin
Demirtaş

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

IN THE LIGHT OF THE ARCHIVE DOCUMENTS, IN THE
TERM OF ATATURK, THE LEGAL PROCESS WHICH IS
IMPLEMENTED AGAINST THE PRESIDENT, THE
GOVERNMENT, THE TURKISH, THE REPUBLIC, THE
INSTITUTIONS AND ORGANS OF THE STATE AGAINST
THE INSTITUTIONS AND ORGANS

Doç. Dr. Bahattin Demirtaş

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

FOREIGN STATES COMING TO TURKEY DURING THE
PRESIDENT CEMAL GÜRSEL PERIOD

IMPORTANCE OF BELT AND ROAD INITIATIVE AND THE
POLAR SILK ROAD FOR CHINA
RESEARCHING THE ROLE OF AFGHANISTAN WAKHAN
CORRIDOR ON CHINA'S ONE BELT-ONE ROAD
INITIATIVE
THE CONCEPT OF VULNERABILITY IN CRISIS
MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE IN TERMS OF
PUBLIC CRISIS MANAGEMENT
THE IMPORTANCE OF THE SILK ROAD PROJECT IN
SECURITY AND STRATEGIC CONTEXT FOR THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND ITS
INTERNATIONAL IMPACTS
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN SONU: ÜÇTƏRƏFLİ 10
NOYABR BƏYƏNATI, ŞUŞA BƏYƏNNAMƏSİ
AN ASSESSMENT ON THE DEMOCRATIC LEGENDARY
OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT
TRANSFORMING EMPLOYMENT RELATIONS AND
WEAKENING TRADE UNION MOVEMENT IN SOUTH
KOREA AFTER THE 1997 ASIAN CRISIS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-5
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Aytəkin Əli qızı Zeynalova
Author

University

Presentation title

Aytəkin Əli qızı Zeynalova

Baku State University

Agaeva Nigar Ikram gizi

Baku State University

JOINT MEDIA PLATFORM BETWEEN AZERBAIJAN AND
TURKEY
MEDIA FORUM OF TURKIC-SPEAKING COUNTRIES
AND COMMUNITIES

Mammadova Gunay
Samad gizi

Baku State University

THE KARABAKH WAR IN THE REGIONAL PRESS IN
AZERBAIJAN

Sadigova Afaq

Baku State University

UNITY OF LANGUAGE AND CULTURE

Ülviyyə HÜSEYNOVA

Azərbaycan Dillər
Universiteti

Ediz TÜRE
Doç Dr. Yaşar BARUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

THE İMPORTANCE OF THE BRITISH PRESS
COVERAGE OF ARMENIAN-AZERBAIJAN NAGORNO
KARABAKH CONFLICT FOR THE KINGDOM
INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA ADDICTION
STUDIES CONDUCTED IN TURKEY

Rida Zulfiqar
Dr. Janne Salminen

University of Szeged

Dr. Attila Badó

University of Turku

REVIEWING THE JUDGES APPOINTMENT SYSTEM AND
PROCEDURE IN FINLAND

Yalova Üniversitesi
Lisansüstü Enstüsü

TIKA'S INTERNATIONAL EXTENSIONS WITHIN THE
FRAMEWORK OF SOFT POWER

Dr. Tamás Antal
Kamil KOLABAŞ

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-6
HEAD OF SESSION: Huseynova Elnara Jabrail kyzy
Author
Yasin AKKÖZ
Doç. Dr. Ramazan
COŞKUN
Doç. Dr. Ali DELİBAŞ
Yasin AKKÖZ
Doç. Dr. Ramazan
COŞKUN
Doç. Dr. Ali DELİBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye
DEMİR
Huseynova Elnara Jabrail
kyzy
Aliyeva Leyla İlqar
Feyza TOSYA
Dr. Öğr. Üyesi. Sibel
BÖLEK

University

Presentation title

Yozgat Bozok Üniversitesi

EVALUATION OF SULPHONATED HEMP FIBERS AS
BIOADSORBENT

Yozgat Bozok Üniversitesi

SYNTHESIS OF BIOADSORBENT FROM HEMP FIBERS
BY ACIDIC MODIFICATION: SIMULTANEOUS REMOVAL
OF CATIONIC DYES

Samsun Üniversitesi

COVID 19 AND WOUND

Candidate of Biological
Sciences
Ganja State University

EFFECT OF EXTERNAL ENVIRONMENTAL FACTORS
ON LONGEVITY

Hamidiye Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

ENCAPSULATION OF FOOD BIOACTIVE COMPONENTS
BY ELECTROSPINNING METHOD

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-1
HEAD OF SESSION: Dr. Ali HATALMIŞ
Author

University

Doç. Dr. Ali HATALMIŞ

Çukurova Üniversitesi

Dr. Mohammad Jafar
Chamankar

Urmia University, Urmia, Iran

Kosherbayeva Aigerim
Nurali
Kosherbayev Rinad Nurali
R. Rivanthika Shri
S. Sowmya
Dr.G. Nixon Samuel
Vijaykumar
Dr.A. Jagadesan

Abai Kazakh National
Pedagogical University
RMK Engineering College,
Kavaraipettai, Tiruvallur
District

Dr. Muhammed Recai
ÇİFTÇİ

Diyanet İşleri Başkanlığı

Suratno Suyadi

Ahmad Dahlan University

Us'an

Ahmad Dahlan University

J.Raghunandan
Dr S. Anita Evelyn
N.Meenatchi

RMK Engineering College

Presentation title
EXAMPLE OF TWO WOMEN INTERFERING IN POLITICS
IN THE UMAYYAD PERIOD: HABABAH AND SALLAMA
CULTURAL AND ECONOMIC TIES OF IRAN WITH THE
OMAN SEA AND THE INDIAN OCEAN IN THE PREISLAMIC PERIOD
THE ERA OF THE TURKIC RENAISSANCE THROUGH
THE HERITAGE OF THE TURKIC THINKER YUSUF
BALASAGUNI
RELIGIOUS SCIENCES-AN OVERVIEW
TEMPORAL ANALYSIS OF EGYPTIAN RECITERS'
MURATTAL RECITATIONS (IN THE CASE OF
ABDUSSAMED, HUSARI, MINSHAWI AND MUSTAFA
ISMAIL)
THE CONCEPT OF MIND: AN OVERVIEW OF THE
HADITH OF THE LACK OF MIND, WOMEN’S RELIGION
AND THEIR RELEVANCE IN ISLAMIC EDUCATION
PRENATAL EDUCATION AS AN EFFORT TO FORM
HUMAN CHARACTERS WITH AN ISLAMIC
PERSPECTIVE (ANALYSIS OF PRENATAL EDUCATION
ACCORDING TO IBN QOYYIM AL-JAUZIYYAH
CONCEPT)
NO ONE RULED THE WHOLE WORLD

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-2
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Afaq AHMAD
Author

University

Presentation title

Stefan Stamenov
Vanya Stamenova
M.Mahathi Devi
L.Pooja Sri
Mrs.V.Nirmala
Dr.G.Nixon Samuel
Vijayakumar

Space Research and
Technology Institute

NATURE IN THE CITY - WOODY VEGETATION FOR
EDUCATIONAL PURPOSES

R.M.K. Engineering College,
India

SMART SKIN TECHNOLOGY

Nasreddine Afane
Samir Zahaf
Engr. Sami Al Shaaili
Engr. Omer Aal-Ibrahim
Engr. Abdulrahman AlMamari
Dr. Liaqat Hayat

National Polytechnic School
of Oran
University of Djilali
Bounaama-Khamis Meliana,
Ain Defla-Algeria

Sultan Qaboos University
Yanbu Industrial College

SAFETY ENHANCEMENT OF SCHOOL CHILDREN
TRANSPORTATION SYSTEM USING IMAGE
REORGANIZATION TECHNOLOGY

Bannari Amman Institute Of
Technology

SMART APP FOR WASTAGE OF VACCINE BY VACCINE
VIAL MONITOR

Gazi Üniversitesi

EARLY DIABETES PREDICTION WITH MACHINE
LEARNING ALGORITHMS

BANNARI AMMAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

SMART VECHICLE FOR PROTECTION FROM
ACCIDENTS

Can Tho University, Vietnam

MANAGEMENT OF MORAL EDUCATIONAL ACTIVITIES
FOR THE JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS AT
CHAUTHANH DISTRICT, DONGTHAP PROVINCE,
VIETNAM

Bannarı Amman Instıtute Of
Technology

SMART BIO T-SHIRT FOR MONITORING OF PATIENTS

Bannari Amman Institute of
Technology

THIRD EYE FOR BLINDS

Gazi Üniversitesi

USING THE COMBINATORIAL OPTIMIZATION METHOD
FOR CITY TOUR GUIDE APPLICATION

Dr. Mostefa Mesbah

Prof. Afaq Ahmad
KAVIN K
KAMALESH P
CHARUNETRA MS
KALAIYARASI M
Prof. Dr. Aysun COŞKUN
Fatih BOZKURT
GIRIDHARAN S
BHARATHAN G
DHARSHINI R
KALAIYARASI M
Vuu Thi Kim Phuong
Bui Thi Mui
Thai Cong Dan
Bhuvan Kanna S
Dhiveya Sri K
Sri Logesh M
Karthikamani R
HARINATH S, DIVYA M
SHRUTHI SHREE R
Dr. R.Harikumar
Prof. Dr. Aysun COŞKUN
Fatih BOZKURT

PARAMETRIC STUDY OF VIBRATORY PHENOMENA IN
TURNING USING THE MATLAB CALCULATION CODE

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021

Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-3
HEAD OF SESSION: Dr. Abul Basar
Author

University

Presentation title

Tikialine Belgacem
Abdelkarim Kelleche
Tedjani Hadj Ammar

University of
Université Djilali Bounâama

ASYMPTOTIC STABILITY OF AN AXIALLY MOVING
STRING ON NEW CLASSES OF KERNEL FUNCTIONS

M.H. Hamdan
Mohammed Abuzaytoon
S. Jayyousi Dajani
S. Jayyousi Dajani
M.H. Hamdan
Abul Basar
Supatchariya Sichana
Pikul Puphasuk
Jeerayut Wetweerapong
Akeem A. Adedokun
Benjamin S. Aribisala

University of New Brunswick,
Canada
University of Petra, Amman,
Jordan
Lake Forest College
Lake Forest College, USA
University of New Brunswick,
Canada
Glocal University, İndia
Khon Kaen University,
Thailand

AIRY’S INHOMOGENEOUS EQUATION WITH SPECIAL
FORCING FUNCTION
ABU JA’FAR MUHAMMAD IBN MUSA AL-KHWARIZMI
WITH INDIAN MATHEMATICS INFLUENCE:
DEVELOPMENT OF MODERN ALGEBRA
LOCAL THREE-VALUED FOUR-DIRECTIONAL PATTERN
COUNTING METHOD FOR TEXTURE IMAGE
CLASSIFICATION

Lagos State University

MATHEMATICAL MODEL TO ESTIMATE INSULIN
SECRETION RATE: A SYSTEMATIC REVIEW

Nakhchivan State University

ABOUT THE PLACE AND ROLE OF ABSTRACTED
ALGEBRA ELEMENTS IN ALGEBRA COURSE TEACHING

M.A RAHMAN

Rovshan A. Hasanov

COUPLED PARALLEL FLOW GOVERNED BY THE
GENERALIZED BRINKMAN EQUATION

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.



23.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-4
HEAD OF SESSION: Dr. Hatice Nur GERMİR
Author

University

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur
GERMİR

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

Öğr. Gör. Kemal ŞAŞA
Öğr. Gör. Erdem HİLAL

Adıyaman Üniversitesi

FINANCING GREEN TRANSFORMATION IN THE
MARITIME SECTOR
BANKALARIN ELAZIĞ İLİNDE BULUNAN FİRMALARA
SEKTÖREL BAZDA KULLANDIRDIĞI KREDİLER
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gamze ÇİMEN
Prof. Dr. Filiz GİRAY
Arş. Gör. Dr. Semra
AYDOĞDU BAĞCI
Doç. Dr. Emre Esat
TOPALOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Serdar
YAMAN
Doç. Dr. Emre Esat
TOPALOĞLU
Arş. Gör. Erol KÖYCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Servet
ÖNAL
Dr. İsa KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Servet
ÖNAL
Dr. İsa KILIÇ

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
İskenderun Teknik
Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
İskenderun Teknik
Üniversitesi

THEORETICAL APPROACHES TO OPTIMAL TAXATION
DEVELOPMENTS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
AND ECONOMIC GROWTH
TESTING THE ADAPTIVE MARKET HYPOTHESIS: AN
ANALYSIS ON BORSA ISTANBUL WITH STRUCTURAL
BREAK UNIT ROOT TESTS AND TIME-FREQUENCY
ANALYSIS IN THE ARMA MODEL
MEASURING VOLATILITY IN BORSA ISTANBUL CITY
INDICES WITH CONDITIONAL HETEROSKEDASTIC
MODELS
THE ROLE OF KNOWING THE FEATURES OF
FRAUDULENT IN PREVENTION OF FINANCIAL FRAUD
AN IMPLEMENTATION ON THE DRAFT OF ACCOUNT
PLAN IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL REPORTING
STANDARDS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-5
HEAD OF SESSION: Dr. Selvinaz YAKAN
Author
Doç. Dr. Selvinaz YAKAN
Doç. Dr. Selvinaz YAKAN
Cafer Tayer İŞLER

University
Ağrı İbrahim Çeçen
Universitesi
Ağrı İbrahim Çeçen
Universitesi
Hatay Mustafa Kemal
Universitesi

Presentation title
DIGITAL AND INTERDIGITAL SKIN DISEASES IN CATTLE
EFFECT OF PREGNANCY ON INTRAOCULAR
PRESSURE IN TURKISH NATIVE BLACK COWS

Tsegmid Namsraijav
Amarkhuu Batmunkh

Mongolian University Of Life
Sciences

BIRD SURVEY IN THE KHUN LAKE AND ITS ADJACENT
AREAS

Arda Onur Özkök
Burcu Esin

Amasya Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ənvər Göyçə oğlu Cəlilov

AMEA Zoologiya İnstitutu

EFFECTS OF FEATHER FOLLICLE CYSTS ON
REPRODUCTION IN CANARIES
SU BIORESURSLARININ VƏZIYYƏTININ VƏ
ISTIFADƏSININ XÜSUSI MÜHAFIZƏ OLUNAN TƏBIƏT
ƏRAZILƏRININ REKREASIYA POTENSIALININ BIR
HISSƏSI KIMI KOMPLEKS QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI
(ABŞERON MILLI PARKI NÜMUNƏSINDƏ)

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-6
HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Betül AKYOL
Author

University

Presentation title

Gaziantep Üniversitesi

INVESTIGATION OF VISUAL AND AUDITORY REACTION
TIME OF ACTIVE TABLE TENNIS PLAYERS

Gaziantep Üniversitesi

ACUTE EFFECTS OF PLYOMETRIC EXERCISES ON
SOME MOTOR SKILLS OF GRECO-ROMAN
WRESTLERS

İnönü Üniversitesi
Dicle Üniversitesi

COMPARISON OF THREE DIFFERENT AGILITY TEST
PERFORMANCES OF WOMEN'S HANDBALL PLAYERS,
BASKETBALL PLAYERS AND VOLLEYBALL PLAYERS

Marmara Üniversitesi

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN LOWER
AND UPPER EXTREMITY REACTIVE STRENGTH INDEX
IN BOXERS

Hüseyin ÖZTÜRK

Gaziantep Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi

RECREATION AND URBANIZATION

Ruken ARI
Öğr. Gör. Metin Can
KALAYCI
Doç. Dr. Betül AKYOL

İnönü Üniversitesi
Dicle Üniversitesi

COMPARISON OF LEG, BACK AND HAND GRIP
STRENGTH VALUES OF MEN'S WATER POLO PLAYERS
AND SWIMMERS

Hüseyin ÖZTÜRK

Gaziantep Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Betül AKYOL
Aslı CEYHAN

İnönü Üniversitesi

Ünal SAKİ
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Öğrencisi, Ahmet
KOYUNLU
Dr. Öğr. Üyesi. Zarife
PANCAR
Doktora Öğrencisi, Ahmet
KOYUNLU
Dr. Öğr. Üyesi. Zarife
PANCAR
Ruken ARI
Öğr. Gör. Metin Can
KALAYCI
Doç. Dr. Betül AKYOL
Prof. Dr. Nusret
RAMAZANOĞLU
Fatma ANLİ
Ar. Gör. Dr. Nejla GERCEK
Arş. Gör. Göktuğ ŞANLI
Öğr. Gör. Cansel CUMBUR

INVESTIGATION OF SPORTS CONSUMPTION OF
PEOPLE PLAYING JUDO SPORTS
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF CLAW
HAND FORCE WITH THE MUSCLES OF THE
ABDOMINAL, BACK AND HIP EXTENSORS IN WOMEN
TENNIS PLAYERS: PILOT STUDY
SPORT INJURY ANXIETY AND ATHLETIC IDENTITY
LEVELS OF ELITE HANDBALL PLAYERS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

24.12.2021
Turkey Time: 09:00-11:00
SESSION-1 | HALL-1
HEAD OF SESSION: Dr. Rozina Khattak
Author

University

Presentation title

Forestry Research Institute of
Nigeria

SOME EFFECTS OF CYMBOPOGON CITRATUS ON
ALUMINIUM NITRATE INDUCED STOMACH DAMAGE IN
ADULT FEMALE WISTAR RAT.

Lagos State Polytechnic
Federal Uniersity of
Agricculture

GENETIC ASPECT OF YIELD AND YIELD COMPONENTS
IN COWPEA [Vigna unguiculata (L) Walp.]

Federal University of
Agriculture, Abeokuta, Ogun,
Nigeria

INVESTIGATING THE ROLE/IMPACT OF EARTHWORM
IN SOIL CONDITIONING (VERMICASTING)

Soumia Abdelkrim
Adel Mokhtar
Amina Sardi
Mohamed Sassi

Université Oran1 Ahmed Ben
Bella
Université de Relizane
Université Hassiba Ben
Bouali

CHITOSAN NANOCOMPOSITE BEADS: SYNTHESIS,
PROPERTIES, AND BIOLOGICAL APPLICATIONS

Assoc. Prof. Faton
Shabani

University of Tetova

Rozina Khattak

Shaheed Benazir Bhutto
Women University

FINANCIAL COMPANIES: THE IMPORTANCE FOR THE
FINANCIAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA
KINETICS OF THE REDOX REACTION BETWEEN
FERRICYPHEN-IODIDE IN TBA-WATER

Ladoke Akintola University of
Science and Technology

A REVIEW OF SOME EFFECTS OF AQUEOUS EXTRACT
OF CYMBOPOGON CITRATUS LEAF ON STOMACH.

Olalekan O. J
Olalekan O. A.
Adebanjo F. A.
Adebanjo M. T.
Elumalero G. O.
Apenah M. O.
Olalekan O. J.
Oyetunde, O. A
Adebanjo
F. A., Elumalero G. O
Ogunbela A. A
Apenah M. O
Agboola J. O
Onasanya A. K
Ajayi O. K
Adebanjo M. T
Adebanjo F. A
Olalekan O. J
Olalekan O. A

Olalekan O. J
Lalekan O. A
Adebanjo F. A
Adebanjo M. T
Elumalero G. O
Apenah M. O
Youssef Ettahiri
Lahcen Bouna
Brahim Akhsassi
Khalid Draoui
Abdeljalil Benlhachemi
Adebanjo F. A
Adebanjo M. T
Olalekan O. J
Olalekan O. A
Elumalero G. O
Adel Mokhtar
Soumia Abdelkrim
Bouhadjar Boukoussa
Mohamed Sassi

IBN ZOHR University
Université de Toulon

DEVELOPMENT AND USE OF GEOPOLYMER FOR THE
ADSORPTION OF CATIONIC DYE FROM WASTEWATER

Federal University of
Agriculture, Abeokuta, Ogun,
Nigeria

EFFECTS OF PLANT EXTRACTS ON THE
MANAGEMENT OF SEED-BORNE PATHOGENS OF
COOTON (Gossypium spp)

Université Oran1 Ahmed Ben
Bella
Université de Relizane

CONGO RED EFFICIENT REMOVAL FROM WATER
USING AN ECO-FRIENDLY COMPOSITE HYDROGEL OF
AGAR-POLY(VINYL ALCOHOL)-CLAY

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

24.12.2021
Turkey Time: 09:00-11:00
SESSION-1 | HALL-2
HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Duygu KOÇAK
Author

University

Presentation title

Aybige Ebru SARIÇAY
Doç. Dr. Belgin ARSLAN
CANSEVER

Ege Üniversitesi

MUSEUMS AS AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE
CASE OF IZMIR REPUBLIC EDUCATION MUSEUM

Merve BARLAK
Doç. Dr. Belgin ARSLAN
CANSEVER

Ege Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE STUDIES CONDUCTED ON
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT
KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND
PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES

Kayhan BOZGÜN

Amasya Üniversitesi

OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS ON READING
MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Dr. Öğr. Üyesi Rahim
ARSLAN
Doç. Dr. Sait BARDAKÇI

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

STUDENT OPINIONS ON THE COUNCIL OF HIGHER
EDUCATION COURSE PLATFORM

Doç. Dr. Sait BARDAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Rahim
ARSLAN

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

Dr. Metin TAYTAŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Hüsrev
Paşa İlkokulu. Van

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Ali
SEVEN
Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Duygu KOÇAK
Prof. Dr. Ömay ÇOKLUK
BÖKEOĞLU

Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

TO BE OR NOT PARAMETRIC IN MULTI COMPARATIVE
TECHNIQUES

Doç. Dr. Duygu KOÇAK
Prof. Dr. Ömay ÇOKLUK
BÖKEOĞLU

Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

ARE THE REPETITIVE TESTING APPLICATIONS
GETTING VANISH? RECONSIDERING
IMPLEMENTATIONS IN THE CONTEXT OF ONLINE
ENVIRONMENTS

STUDENT OPINIONS ON THE COMPARISON OF
ONLINE AND FACE-TO-FACE EDUCATION
PROCESSES APPLIED AT UNIVERSITIES IN
ACCORDANCE WITH SOME CRITERIA
TEACHERS' PERCEPTION OF COMPETENCE IN
RELATION TO THE INDIVIDUALIZED EDUCATION
PROGRAM (BEP)
THE EFFECT OF TEACHERS’ NONVERBAL
COMMUNICATION AND BODY LANGUAGE ON THE
STUDENTS’ ATTITUDES RELATED TO THE SUBJECT
(THE EXAMPLE OF ERZURUM CITY)

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

24.12.2021
Turkey Time: 09:00-11:00
SESSION-1 | HALL-3
HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge YAŞAR
Author

University

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özge
YAŞAR

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi

CLINICAL APPROACH TO REPTILE OPHTHALMOLOGY

Arş. Gör. Dr. Nilay ÇAKICI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

THE OPINIONS OF NURSING STUDENTS ON IDEAL
NURSING EDUCATION; A QUALITATIVE STUDY

Arş. Gör. Dr. Nilay ÇAKICI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

PHYSICAL EXAMINATION EXPERIENCES OF NURSING
STUDENTS; A QUALITATIVE STUDY

Gülistan TURHAL KOÇ
Doç. Dr. Yaşar BARUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ANALYSIS OF STUDIES ON EARLY DIAGNOSIS OF
AUTISM SPECTRUM DISORDER

Azerbaijan Medical University

FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF SISTER
CHROMATID IN HUMAN METAPHASE CHROMOSOMES

Afyonkarahisar Sağlık
Bilimleri Üniversitesi

THE CONCEPT OF AUTONOMY (SELFDETERMINATION) IN OLD AGE

Gümüşhane Üniversitesi

DETERMINATION AND EVALUATION OF
PERFORMANCE CRITERIA IN A MEDICAL COMPANY

Yüksek İhtisas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

PROPOSITION OF A DISTANCE EDUCATION SERVICES
SATISFACTION SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS

Kastamonu Üniversitesi
Sinop Üniversitesi

TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDE COVİD 19
PANDEMİSİNİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ VE
HEMŞİRELİK ROLLERİ

Aytakin Hasanova
Khadija Yusufova
Dr. Öğr. Üyesi Ayten
KÜÇÜK
Dr. Öğr. Üyesi Aslı KÖSE
Emine SATIR
Alişan BALTACI
İnci MERCAN ANNAK
Cansu AKBAY
Hakan AKAYDIN
T. Şahan SÖKMENSÜER
Öğr. Gör. Ebru ÖZCAN
Dr. öğr. Üyesi Yasemin
ÖZYER
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Dr. Ferhat KOCA
Mustafa ZABUN

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

EFFECT OF FIN STRUCTURE USED IN HEAT SINK ON
HEAT TRANSFER PERFORMANCE

Emre ÇOBANBAŞ
Cem SARI
Bayram KESMEN
Uygar ULUSOY
Dr. Öğr. Üyesi. Serkan
ZEREN

Ar-Ge Mühendisi
Kocaeli Üniversitesi

RIGID BODY DYNAMIC ANALYSIS OF A NEW CAM
MECHANISM FOR A PACKAGING MACHINE

Doğan Engin ALNAK
Doç. Dr. Koray
KARABULUT

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

Canberk KIRLI
Onur TOPAL

Kaplanlar Soğutma A.Ş. R&D
Center

Dr. Öğr. Üyesi Seher
ARSLANKAYA
Asude DEMİR
Aykutalp KÖKSAL
Melike KAYMAKCIOGLU
Prof. Dr. Arif Cagdas
AYDINOGLU
M.Sc. Sibel KIZILKAYA
Gaye ŞENKAL ACAR
Prof. Dr. Emine Dilara
KOÇAK
Arş. Gör. Dr. Müzeyyen
BALÇIKANLI BANKİR
Ph.D. Şahin BANKİR

COOLING OF CIRCUIT ELEMENTS WHOSE
TEMPERATURES INCREASED DEPENDING ON THE FIN
POSITIONS IN AN IMPINGING JET-CROSS FLOW
CHANNEL
INVESTIGATION OF A HYBRID SYSTEM WITH WATERCOOLED AND AIR- COOLED CONDENSER UNIT IN AN
INTEGRAL DISPLAY CABINET

Sakarya Üniversitesi

DELAYED PARALLEL ASSEMBLY LINE BALANCE AT THE
REFRIGERATOR PARTS SUPPLIER

Gebze Teknik Üniversitesi

USING GEO-ANALYTICAL TOOLS IN EMERGENCY
MANAGEMENT OF TRANSPORT ACCIDENTS: THE
CASE OF ISTANBUL METROPOLITAN AREA

Marmara Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

INVESTIGATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF
CLOTHING DESIGNS DEVELOPED BY NANO HYBRID
COATING METHOD

İskenderun Teknik
Üniversitesi

Feyza Örçün
Tülay Korkusuz Polat

Sakarya Üniversitesi

Zehranur Öztürk
Burakcan Şahin
Tülay Korkusuz Polat

Sakarya Üniversitesi

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
GEOPOLYMER MORTARS PRODUCED WITH ALKALI
ACTIVATED PUMICE
IMPROVING THE PRODUCTION PLANNING PROCESS
FOR THE WELDING MACHINE MANUFACTURING
PLANT
PROCESS IMPROVEMENT STUDY FOR INCREASING
PRODUCTION IN A TIRE FACTORY
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Doç. Dr. Savaş KARAGÖZ
Doç. Dr. Yalçın DİLEKLİ

Aksaray Üniversitesi

ANALYSIS OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF PRIVATE
SCHOOLS OPENED IN THE OTTOMAN STATE DURİNG
THE YEARS BETWEEN 1899-1905

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN
Esra YILMAZ
Seher ALTUNDAĞ
Elanur BOZAN
Eylem ÇELiK

Bartın Üniversitesi

DEVELOPING SECONDARY SCHOOL STUDENTS'
AWARENESS OF INCLUSION STUDENTS

Dr. Orhan Şanlı

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi

GLOBAL CRISIS AGAIN IN ENERGY AND THE
MACROECONOMIC EFFECTS OF THE CRISIS

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN
Duygu Su ŞAHİN
Dilara Karlı

Bartın Üniversitesi

INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’
PARENTS’ MOTIVATION FOR READING

Behman Bahram oğlu
Kerimov

Azerbaycan Ulusal Bilimler
Akademisi

Merve UĞUR
Doç. Dr. Yaşar BARUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nida BAYINDIR
Servet KÖMCÜ

Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nida BAYINDIR
Servet KÖMCÜ
Nuray ERGİNDİR
KÜÇÜKKAYA
Prof. Dr. Şehnaz YALÇIN

Osmangazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

NATIONAL EDUCATION IN LANKARAN REGION OF
AZERBAIJAN AT THE BEGINNING OF THE 20th
CENTURY
EVALUATION OF INTERACTIVE BOOK READING WITH
CHILDREN AGED 3-6 IN TURKEY: LANGUAGE
DEVELOPMENT AND EARLY LITERACY
THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE
PHILOSOPHY OF DEFENSE SPORTS AND THE
EXPERIENCES OF DIRECTING THEIR STUDENTS TO
THESE SPORTS
VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON SOCIAL
MEDIA PHENOMENA
EVALUATION OF STUDENT OPINIONS ON
IMPLEMENTATION AND UPDATING OF THE BASIC
DESIGN COURSE
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Nguyen Trong Luong
Dang Hoang Xuan Huy

Nha Trang University

MEASURE EFFICIENCY OF USING THE FISHING
CAPACITY OF VIETNAM'S FISHING VESSELS IN STICK
HELD FALLING NET

Bannarı Amman Instıtute Of
Technology

MICROCONTROLLER BASED SMART AGRICULTURE
SYSTEM

Hassan II University of
Casablanca

ASSESSMENT OF THE GENERATED LEACHATE AT
“OUM AZZA” LANDFILL IN RABAT CITY

Can Tho University
Kien Giang University

HARINI.M
SENTHILNATHAN.S
MAGESH KUMAR.S
KARTHIKAMANI R
Bouyakhsass Roukaya
Bouaouda Soukaina
Taleb Abdeslam
Souabi Salah

Boban Stanković

Department of Environmental
Protection

Boban Stanković

Department of Environmental
Protection

RESEARCH ON THE COASTAL COMMUNITY’S
AWARENESS ABOUT THE TRANSFER OF THE
STRUCTURE OF ESSENTIAL LAND USE AND THE
REASONS OF MANGROVE CULTIVATION CHANGE IN
CU LAO DUNG DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE,
VIETNAM
A CONTRIBUTHION TO THE KNOWLEDGE OF THE
DUNG BEETLES FAUNA (COLEOPTERA,
SCARABAEOIDEA) FROM VICINITY OF JAGODINA
(SERBIA)
ANATOMICAL STRUCTURE OF BLACK PINE LEAF
(PINUS NIGRA)

Monica Tod
Paul Zevedei
Mironela Bălan
Gheorghiță AnghlelușOlenici

Research and Development
Institute for Grasslands
Brasov

STUDY OF THE VARIABILITY OF SOME
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN
ALOPECURUS PRATENSIS

Boban Stanković

Department of Environmental
Protection

REPORT ON MONITORING OF BIRD FAUNA OF THE
REGION OF JAGODINA (SERBIA) FOR 2019

Department of Environmental
Protection
Faculty of Applied Ecology
‘’Futura’’ Bulevar Vojvode
Mišića 37, Belgrade, Serbia

PREVIOUS LIST OF SPIDERS (ARANEA) OF JAGODINA
REGION (SERBIA)

Le Tran Thanh Liem
Nguyen Thi Kim Phuoc
Nguyen Thu Hien

Boban Stanković
Radomir Mandić
Milivoje Urošević
Darko Drobnjak

Ho Chi Minh University of
Food Industry, Ho Chi Minh
City, Vietnam

SERBIAN BREEDS OF PIGEONS ON EUROPEAN LIST
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Amal R. Al Hajri

Sultan Qaboos University

CONVECTIVE INSTABILITY OF MAXWELL-CATTANEO
FLUIDS IN A POROUS MEDIA

Vanya Koleva
Irina Yotova
Asya Dragoeva
Dobromir Enchev

Konstantin Preslavsky
University of Shumen

SYNTHESIS, CYTOTOXICITY, AND PROMISING
ANTICANCER POTENTIAL OF NOVEL Β- AMINO- AND ΒIMINOPHOSPHONATES

Dalal Adnan Amer Maturi

King Abdulaziz University

FINITE DIFFERENCE APPROXIMATION FOR SOLVING
TRANSIENT HEAT CONDUCTION EQUATION OF SILVER

Maria Harja
Liliana Ivaniciuc
Gabriela Buema
Hanane EL OUALY
Hamid MADANI
Bekkay HAJJI
Mouhsine OMARI
Yassine Ayat
Arash Rafiei
Muhammad Rasyid
Azlan Aslam
Ferri Hassani

“Gheorghe Asachi” Technical
University of Iasi

IMPACT OF NaOH CONCENTRATION AND ACTIVATION
TEMPERATURE OF THE FLY ASH, ON THE
ADSORPTION CAPACITIES OF ANIONIC DYE

Mohammed First University

PLASTIC VERSUS TITANIUM OF PORT A CATH
IMPLANTATION

McGill University

APPLICATION OF POWER DRAW ANALYSIS FOR
STUDYING MICROWAVE PRE-TREATMENT IMPACTS
ON CRUSHING OF AN ORE

Abia State
University, Uturu, Nigeria
Durgesh Nandini Degree
College, Faizabad (U.P.),
India
Usmanu Danfodiyo
University Sokoto, Nigeria

ASSESSMENT OF BIOACCUMULATION POTENTIAL AND
DIETARY INTAKE RISKS ASSESSMENT OF TRACE
METALS IN LENTINUS SQUARROSULUS IN THE
CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC FROM
SOKOTO STATE, NIGERIA

University Aboubekr Belkaid

LEACHING OF MORTARS IN AMMONIUM NITRATE
SOLUTION

Ibn Zohr university

STUDY OF THE ELECTRO-CATALYTIC EFFICIENCY OF
A NEW PHOSPHATE-BASED PHOTOANODE BY THE
EXPERIMENTAL PLAN

Hassiba Benbouali University
of Chlef, Algeria
Laboratoire Génie Electrique
et Energies Renouvelables
(LGEER)

MODELING, CONCEPTION AND CONTROL OF A HYBRID
ENERGY SYSTEM

Hassiba Benbouali University
of Chlef

COMPARATIVE STUDY BETWEEN TWO FUZZY
REGULATORS (MAMDANI AND SUGENO TYPE) TO
CONTROL A DISCHARGE LAMP ELECTRONIC BALLAST
SYSTEM SUPPLIED BY A MULTICELLULAR
CONVERTER INTENDED FOR THE STERILIZATION OF
WATER BY UV RADIATION

Prince Onyedinma Ukaogo
Precious Onyinyechi Emole
Siddhant
Nwogu Uchemadu Ephraim
Imrana Ibrahim
Veronica Anab-Atulomah
Fatima Zohra .YOUSSARI
Omar.TALEB
Ahmed Soufiane.BENOSMAN
Amina.BELAIDI
A. AHDOUR
A. TAOUFYQ
L. ANEFLOUS
A. BENLHACHEMI
B. BAKIZ
Maamar SOUAIHIA
Rachid TALEB
Aicha AISSA BOKHTACHE
Asma TOUALBIA
Fatma Zohra KESSAISSIA
Aicha AISSA BOKHTACHE
Rachid TALEB
Asma TOUALBIA
Fatma Zohra KESSAISSIA
Maamar SOUAIHIA
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Juan-Ramón CamposCruz
Norma-Aurea RangelVázquez

TECNM/Instituto Tecnológico
de Aguascalientes. CP
20256. Mexico

MOLECULAR ANALYSIS OF POLYMERIC COMPOSITES
REINFORCED WITH CNTSW FOR DESIGNING OF
PROSTHESES

Olívia de Nazaré dos
Santos Nunes

Federal University of Para

CONTROLLABLE DIRECTIONAL COUPLER FOR
TERAHETZ AND FAR INFRARED REGIONS BASED ON
GRAPHENE WAVE GUIDES

SANA TALHA

Software Engineering

SEMANTICALLY ENRICHED TOPIC DRIVEN
INTERPRETATION OF DOCUMENTS

Mihaela FANACHE
(VASILIU)
Maria HARJA
Gabriela Buema

“Gheorghe Asachi” Technical
University of Iasi

WASTE GLASS CAPITALIZATION IN CONSTRUCTION
MATERIALS

Israr Ahmad

University of Technology and
Applied Sciences

Muhammad shahab

Resources Engineering
Beijing University

ROBUST NONLINEAR CONTROLLER FOR THE
SYNCHRONIZATION OF CHAOTIC SPACECRAFT
ALLOSTERIC MODULATION OF AURKA KINASE
ACTIVITY BY ARKIN-A VIA DYNAMIC CORRELATION
NETWORK ANALYSIS

K Prathiksha
Dr. G Nixon Samuel
Vijaykumar
Ms.V Nirmala, Dr.A
Jagadesan
Rithanya
R Swetha
Dr. A Jagadesan
Ms.Nirmala
Dr. G Nixon Samuel
Vijaykumar

R.M.K Engineering College,
Kavaraipettai

ADVANCEMENT OF TECHNOLOGY USING PYTHON

R.M.K Engineering College,
Kavaraipettai

ROBOTICS IN AGRICULTURE

Tatyana Ju. Ratushnaya
Vitalii V. Savinkin
Natalia V. Zykova

Manash Kozybayev North
Kazakhstan university

Amina Goudzal
Abdellah El Aisouq
Fatima En-nahli
Abdelkrim Ouammou

Sidi Mohamed Ben Abdellah
University
Moulay Ismail university

DETERMINATION OF THE LIST OF QUALITY
INDICATORS FOR BLADES OF STEAM AND GAS
TURBINES OF CHPPS, RESTORED BY A HIGHLY
CONCENTRATED SOURCE OF PLASMA ENERGY
MODELING STUDY, STRUCTURED ON TWO
SUCCESSIVE STEPS: MOLECULAR DOCKING AND
ADMET PREDICTION ON A SERIES OF
PHENYLAMINOPYRIMIDINE-(THIO) UREA DERIVATIVES
AS CK2 INHIBITORS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

24.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-4
HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Olcay GENÇYILMAZ
Author

University

Presentation title

Doç. Dr. Olcay
GENÇYILMAZ

Çankırı Karatekin
Üniversitesi

A COMPARATIVE STUDY FOR THE OPTICAL
CHARACTERIZATION OF ZnO FILMS PRODUCED AS
PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL WINDOW MATERIALS

Batuhan KESKİN
Tamer ÖZKAHRAMAN
Ersegün KAPTAN
Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet
FEYZİOĞLU

Ekosinerji Elektrik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Marmara Üniversitesi"

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOLID INSULATED
BUSBAR USED IN GAS INSULATED HIGH VOLTAGE (152 KV) SWITCHING ASSEMBLY ON LEAKAGE
CURRENTS

Ömer Oğuz SOYDAŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi

L7E CLASS ELECTRIC VEHICLE POWER
CALCULATIONS AND BATTERY DESIGN

Assoc. Prof. Dr. İbrahim
Halil Yılmaz
Assoc. Prof. Dr. Hasan
Yıldızhan

Adana Alparslan Turkes
Science and Technology
University

A HYBRID PHOTOVOLTAIC-THERMAL SOLAR
COLLECTOR INSTALLATION: EXPERIENCES GAINED
AND THE LESSONS LEARNT

Assist. Prof. Zehra Nur
KULUÖZTÜRK

Bitlis Eren Universitesi

"SIMULATION OF THE EFFECT ON GAMMA
ATTENUATION OF DIFFERENT COLLIMATOR DESIGNS
FOR NaI(Tl) DETECTOR SYSTEMS"

Assoc. Prof. Dr. Murat
ERMAN
Res. Asst. Mustafa
CERITOGLU
Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇIĞ
Assoc. Prof. Şefika
KASMAN
Assoc. Prof. Sertan OZAN
Res. Asst. Mustafa
CERITOGLU
Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇIĞ
Assoc. Prof. Dr. Murat
ERMAN

Siirt University

SEED PRIMING WITH INORGANIC PHOSPHORUS
(KH2PO4) ENHANCES GERMINATION
CHARACTERISTICS AND SEEDLING VIGOR

Dokuz Eylül Universitesi
Yozgat Bozok Universitesi

EFFECT OF REINFORCEMENT METAL ON THE WELD
STRENGTH OF FRICTION STIR WELDED AA 6013
ALUMINUM ALLOY

Siirt Universitesi

INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF
BORIC ACID AND PRIMING TIME ON BARLEY
GERMINATION AND SEEDLING GROWTH

Öğr. Gör. TUNA DEMİRCİ

Düzce Üniversitesi

AN INVESTIGATION THE SPECTROSCOPIC
CHARACTERIZATION OF CdSeTe/ METHYLENE RED
HYBRID ASSOCIATES

Dokuz Eylül University
Yozgat Bozok University

FRICTION STIR WELDING OF AA 7075 ALUMINUM
ALLOY: EFFECT OF REINFORCEMENT METALS ON THE
WELD PERFORMANCE

Ege Üniversitesi

ERGONOMIC RESEARCH OF ACCESSORIES FOR
HEARING-IMPAIRED CHILDREN

Başkent Üniversitesi

"INVESTIGATION OF EFFECTS OF DIRECT DRIVE
FRICTION WELDING PARAMETERS AND TIP
GEOMETRIES TO THE TENSILE STRENGTH OF
WELDED JOINTS BETWEEN SIMILAR AND DISSIMILAR
MATERIALS"

Associate Professor
Şefika KASMAN
Associate Professor
Sertan OZAN
Öykü GÖKÇEN
Prof. Dr. Zümrüt BAHADIR
ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi. Andaç Töre
ŞAMİLOĞLU
Çağatay Pamuk

Sinem ERDEN
GULEBAGLAN
Emel KILIT DOGAN

Van Yuzuncu Yıl Universitesi

A DENSITY FUNCTIONAL THEORY INVESTIGATION OF
HALF-HEUSLER COMPOUND LiCuO

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

24.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-5
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Suantak Demkhosei Vaiphei
Author

University

Presentation title

Kapka Mancheva
Georgi Atanasov

Institute of Biophysics and
Biomedical Engineering

MOTOR EVOKED POTENTIALS OF DOMINANT AND
NON-DOMINANT HAND AT DIFFERENT TMS
INTENSITIES

Yassine AYAT
Ali EL MOUSSATI
Hanane EL OUALY
Mohammed BENZAOUIA

(FSO), Mohammed First
University (Morocco)

DESIGN OF A PORTABLE DEVICE FOR REAL-TIME
BLOOD SAMPLE TRACEABILITY

Higher Institute of
Engineering Technology

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SMART SAFE
USING AN ARDUINO MICROCONTROLLER

Amhimmid.Q.
Safae MARGOUM
Bekkay HAJJI
Ismail MIR
Mohamed BENZAOUIA
Srivastava Anjuri
Yadav Surabhi
Srivastava Sanjay

(FSO),Mohammed First
University (Morocco)

THE IMPACT OF USING NANO-FLUIDS TO IMPROVE
PHOTOVOLTAIC THERMAL PV/T COLLECTOR
PERFORMANCES

Bipin Bihari College (India)
Institute and engineering and
technology (India)

WATER POLLUTION THROGH THE POWER PLANTS:
ITS TYPE AND MEASUREMENT

João Paulo Neto Torres

Universidade de Lisboa

Ismail Mir
Anas Benslimane
Safae Margoum
Anwar Mallongi
Ratna Dwi Puji Astuti
Annisa Utami Rauf

(FSO),Mohammed First
University (Morocco)
Hasanuddin University

THE LIGHT INTERACTION WITH SEMICONDUCTOR
AND METALLIC MATERIALS: MICRO AND NANOSCALE.
NEW TOPOLOGY OF UNBALANCE COMPENSATORS
FOR A SINGLE-PHASE SUBSTATION USED IN HIGHSPEED RAILWAYS
ASSESSMENT OF MERCURY ABSORBENT TO
MINIMIZE ENVIRONMENTAL AND HEALTH EFFECT
COASTAL AREAS, INDONESIA
TENSOR PRODUCTS WITH APPLICATION TO FACE
RECOGNITION AND IMAGE RESTORATION

Asmaa Khouia

University of Littoral Cote

Assist. Prof. Suantak
Demkhosei Vaiphei
S. Varsha
S. G. Tamizh Malar
Dr. A. Jagadeesan
Dr. G. Nixon Samuel
Vijayakumar

Assam Down Town
University

EFFECTIVE WAYS OF BREAKING BAD-NEWS IN
PALLIATIVE END-OF-LIFE CARE

RMK Engineering College

EVERYTHING UNDER THE SUN IS GOING TO BE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Borisova J.S.
Getmantseva V.V.

Russian State University

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONSTRUCTIVE
SOLUTION OF CLOTHING AND THE ECONOMY IN THE
MODERN WORLD

Infostan Tehnologije d.o.o.
Beograd
Nova Banka A.D. Banja Luka
University of Novi Sad

THE ROLE OF AGILE METHODOLOGIES IN THE
DEVELOPMENT OF SOFTWARE PROJECTS AT THE
REQUEST OF THE CLIENT

Nova Banka A.D. Banja Luka
University of Novi Sad
Academy of Vocational
Studies Šabac

INFORMATION SYSTEMS IN ENTERPRISES IN THE
FUNCTION OF ECONOMICS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Asst. Prof. Dr Ashwan A.
Abdulmunem

University of Kerbala

ATTACHED OBJECT SEGMENTATİON İN VİDEO
SEQUENCES

Tran Hoa Phuong
Van Cong Vu

Ho Chi Minh National
Academy of Politics
Danang University of
Economics

DEVELOPING LOGISTICS SERVICES AT SEAPORTS IN
DANANG CITY, VIETNAM

Tatjana Davidov
Sanda Nastić
Goran Vitomir
Dragana Popović
Slobodan Popović

Infostan Tehnologije d.o.o.
Beograd
Nova Banka A.D. Banja Luka
University of Novi Sad

GLOBALIZATION AND ITS REFLECTION ON THE
ECONOMIC AND FINANCIAL POWER OF THE MODERN
INFORMATION AND COMMUNICATION SOCIETY

Boulbaroud S.
Hami H.
Ahami A.
Azzaoui F-Z.

Laboratory of Biology and
Health, Faculty of Science,
Kenitra
Sultan Moulay Sliman
University

EARLY MALADAPTIVES SCHEMAS AMONG CALL
CENTER STAFF IN THE RABAT SALE KENITRA
REGION, MOROCCO

S.Devkhishan
P. Malini Anand Raj
Dr. D.Sudha

R.M.K. Engineering College,
Kavaraipettai

THE EVOLUTION OF BLOCK CHAIN CONCEPT IN
SMART CONTRACTS

Prof. Dr. Yarub Al-Douri

American University of Iraq

RENEWABLE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES

Dang Hoang Xuan Huy
Tran Manh Hoa
Nguyen Chi Hieu
Ivanka Vranić
Tatjana Davidov
Jelena Vitomir
Željko Grublješić
Sanda Nastić
Slobodan Popović

Nha Trang University
Khanh Hoa government
agencies

RESEARCH ON ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC
RESTRUCTURING IN KHANH HOA PROVINCE,
VIETNAM

Independent University
Infostan Tehnologije
Megatrend University
Faculty of Economics and
Industrial Management

FINANCIAL RESOURCES THAT ARE NECESSARY FOR
BUSINESS WITHIN THE COMPANY AND WHICH ARISE
FROM THE REGULAR OPERATIONS OF THE
COMPANIES THEMSELVES

Tatjana Davidov
Sanda Nastić
Goran Vitomir
Dragana Popović
Slobodan Popović
Tatjana Davidov
Sanda Nastić
Goran Vitomir
Dragana Popović
Slobodan Popović
Teodor Simeunović
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RMK Engineering College,
Chennai, India

HYDROPONIC PLANT GROWTH SYSTEM - ANALYSIS

RMK Engineering College,
Chennai, India

ASTRAL WHEELS- A MINIREVIEW

RMK Engineering College,
Chennai, India

NANOFLUIDS IN SOLAR APPLICATIONS -A MINI
REVIEW

RMK Engineering College,
Chennai, India

NANOSPONGE THAT FIGHT CLIMATE CHANGE-A
MINIREVIEW

RMK Engineering College,
Chennai, India

WATER PURIFICATION BY GOLD NANOPARTICLES – A
MINI REVIEW

RMK Engineering College,
Chennai, India

WATER PURIFICATION BY IRON NANOPARTICLE -A
MINI REVIEW

RMK Engineering College,
Chennai, India

WATER PURIFICATION BY SILVER NANOPARTICLES – A
MINI REVIEW

University of New Brunswick
University of Petra
Lake Forest College USA

COUPLED PARALLEL FLOW GOVERNED BY THE
GENERALIZED BRINKMAN EQUATION

Lake Forest College
University of New Brunswick

AIRY’S INHOMOGENEOUS EQUATION WITH SPECIAL
FORCING FUNCTION

Aderemi Timothy Adeleye
Babatope Oluseun Odusina
Omoniyi Ahmed Olalekan
Okeshina Tosin Solomon
Ugbede Francis Okegbero
Kingsley I. John

Dalian Institute of Chemical
Physics
Tai Solarin University of
Education
Veritas University
Ladoke
Akintola University of
Technology
Delta State University

SYNTHESIS OF ECO-FRIENDLY FURFURAL FROM
LIGNOCELLULOSE-DERIVED XYLOSE OVER NIOBIUM
PHOSPHATE SOLID CATALYST

Ali k.Alsaedi
Faiz Salih Abbas
Lubna A. Alasadi
Ali Abid Abojassim
Hussien Abid Ali Bakir

University of Kufa, Al-Najaf, Iraq

CALCULATE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF Fe-AlNi TERNARY SYSTEM BASED ON MIEDEMA’S MODEL

M .Banu shree
Dr. R Subhashini
Dr.S.Radhika
K.Dharmeshwaraan
R.Gangaaraam
K.Dhanush
M.Gowtham
A.Anbarasan
Dr. R.Subhashini
B.Aishwarya
B.Harini
S.Dhanesshree
Dr.R.Subhashini
K.S.Akash kumar
S.Dharani kumar
R.Dhanush kumar
S.Arun
Dr.R.Subhashini
Ashika K
Dr. R Subhashini
Dr.S.Radhika
G.S.Anusri
C.R.Bhargavi
R.Aswini
Dr. R Subhashini
E.Divya dharshini
Gurijala Abhigna Sutheertha
M.Devadarshini
Dr. R Subhashini
M.H. Hamdan
Assist. Prof. Amman, Jordan
Assist. Prof. S. Jayyousi
Dajani
Assist. Prof. S. Jayyousi
Dajani
M.H. Hamdan
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BALAMURUGAN V
ARUNKUMAR R
Mir Khalid
Shahnaz Anjum
Kushwaha C.P

Tamil Nadu
Agriculture University,
Shri Venkateshwara
University
University of Kashmir
North Eastern Regional
Institute of Science
Technology

Govinda Pal
Thaneswer Patel

Manisekaran Hemagirri
Sreenivasan Sasidharan
J.Thrisha
R. Vigneswar
S. Mithul
Florence A. Bello
Mercy A. Folademi
Margaret O. Edet
Gunay Fazil Rahimli
SANJAYKANTH S A (EIE)
PAVITHRA P (EEE)
KIRUTHIKA DEVI R(EEE)
MADHUSHREE S (EIE)
Abdennabi ALITANE
Ali ESSAHLAOUI
Ann VAN GRIENSVEN
Meriame MOHAJANE

Presentation title
IMPORTANCE OF DRONES IN INDIAN AGRICULTURE
OPEN SPICES AND BACTERIAL CONTAMINATION
(SAMPLE ANALYSIS OF BEMINA MARKET IN
SRINAGAR, KASHMIR)
IMPACT OF HEAT STRESS ON AGRİCULTURAL WORKERS:
LİVELİHOOD, HEALTH, AND MİTİGATİON –A REVİEW

Universiti Sains Malaysia

POLYPHENOL RICH POLYALTHIA LONGIFOLIA LEAF
EXTRACT AGAINST OXIDATIVE STRESS AND AGING IN
SACCHAROMYCES CEREVISIAE BY611
YEAST CELLS

---

SMART DRONE-SEEDING

University of Uyo

MICRONUTRIENT COMPOSITION OF PEARL MILLET
FLOUR-BASED COOKIES SUPPLEMENTED WITH
GREEN GRAM AND SWEET POTATO FLOURS

Azerbaijan State University

ASSESMENT OF MULTIPLIER EFFECTS OF
INVESTMENT IN AGRICULTURE

Bannarı Amman Instıtute Of
Technology Affılıated To Anna
Unıversıty

DRONE SYSTEM FOR SMART AGRICULTURE

Moulay Ismail University

ASSESSMENT OF A SWAT MODEL FOR SOIL AND
WATER MANAGEMENT IN R'DOM CATCHMENT,
MOROCCO.
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Prof. Dr. Ercan Bursal

Muş Alparslan Universitesi

MOLECULAR INTERACTIONS OF
ACETYLCHOLINESTERASE AND
BUTYRYLCHOLINESTERASE ENZYMES WITH MAJOR
PHENOLIC COMPOUNDS OF SOME PLANT SPECIES

Prof. Dr. Eray TULUKCU

Selcuk Üniversitesi

MORPHOGENETIC CHANGE OF Anethum graveolens L.
ESSENTIAL OIL CONDITIONS IN ÇUMRA CONDITIONS

Prof. Dr. Eray TULUKCU

Selcuk Üniversitesi

Imren Kutlu
Nurdilek Gülmezoğlu
Prof. Dr. Ramazan
ÇAKMAKÇI
Azize NOORY
Ada Hazal MİLTON
Tuğba ŞAHİN

Eskisehir Osmangazi
Üniversitesi

INCREASES IN YIELD AND QUALITY OF OAT IN WINTER
AND SPRING SOWING WITH HUMIC ACID APPLICATION

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi

APPLICATION OF BACTERIAL CONSORTIA, INORGANIC
AND BIOFERTILIZERS AFFECTS THE GROWTH,
HERBAGE YIELD, OIL CONTENT OF THREE SWEET
BASIL POPULATIONS

Dr. Öğr. Üyesi Hülya
SAYĞI

Çukurova Üniversitesi

Adem DEMİR

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

Özgür ÇETİN
Prof. Dr. Ercan Bursal

Muş Alparslan Universitesi

MORPHOGENETIC CHANGE OF Hyssopus officinalis L.
ESSENTIAL OIL CONDITIONS IN ÇUMRA CONDITIONS

GREEN FERTILIZER APPLICATIONS IN ORGANIC
STRAWBERRY PRODUCTION EFFECTS ON PLANT
DEVELOPMENT AND NUTRIENT INTAKE
DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF
HYPERICUM PERFORATUM WITH SPME-GC-MS.
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITES OF
SOME PICKLE SAMPLES
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Öğr. Gör. Dr. Özge
HABİBOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi. Şeniz
ÖZHAN
Prof. Dr. Aypar USLU

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

EXAMINING OF THE MODERATING ROLE OF
CONSUMER’S INCOME AND AGE ON THE EFFECT OF
PERCEIVED VALUE ON BRAND REPUTATION

Dr. Öğr. Üyesi. Mehtap
ARAS
Rukiye PİŞKİN

Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

IS THERE AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE WITHOUT
KNOWLEDGE HIDING BEHAVIOR? AN EVALUATION ON
HEALTH INSTITUTIONS

Öğr. Gör. Mehmet
DERELİOĞLU
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA
Ünal SAKİ
Doç. Dr. Yasemin
DUMRUL
Doç. Dr. Zerrin
KILIÇARSLAN

Avrasya Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EXAMINATION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND
ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF
TRABZONSPOR FANS

Kayseri Üniversitesi

COMPETITIVENESS ANALYSIS OF THE SERVICE
SECTOR IN TURKEY FROM NATIONAL AND
INTERNATIONAL PERSPECTIVES: PRODUCT MAPPING

Doç. Dr. Mine Nur
BOZDOĞAN

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

REACTIONS REGARDING ELIMINATION OF TAX
BURDEN THROUGH PRODUCTION OR CHANGE IN TAX
PSYCHOLOGY

Doç. Dr. Banu ÖZBUCAK
ALBAR

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi

AGE DISCRIMINATION IN THE COVID 19 EPIDEMIC

Doç. Dr. Banu ÖZBUCAK
ALBAR

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi

EMPLOYEE'S RIGHT TO BE UNAVAILABLE

Özgür DEMİRTAŞ
Meliha Elif GÜVEN

Kayseri Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

THE EFFECT OF INNOVATIVE PERFORMANCES OF
COMPANIES ON EXPORTPERFORMANCE: A FIELD
STUDY
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Fitri MUKARROMAH
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA
Hidayatul SIBYANI
Hendri Hermawan
ADİNUGRAHA

The State Institute for Islamic
Study Pekalongan
(Indonesia)
The State Institute for Islamic
Study Pekalongan
(Indonesia)

HALAL INDUSTRY AS A BRIDGE FOR BUSINESS
TRANSFORMATION IN THE ERA OF ECONOMIC
DIGITIZATION
DIGITAL TRANSFORMATION OF MSMES AS A
DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC ECOSYSTEM
(Study on MSMEs in Pekalongan City)

Advocate, Supreme Court of
India

BLUE LAWS: A PERSPECTIVE ON INTERNATIONAL AND
DOMESTIC LAWS RELATED TO BLUE ECONOMY AND
NEED FOR HARMONISATION OF LAWS AS ‘BLUE LAWS’
TO FACILITATE PROTECTION AND PROMOTION OF
MARINE ENVIRONMENT AND MARITIME TRADE TO
SUSTAIN ‘BLUE GROWTH’ AND ‘BLUE ECONOMY.’

Independent University
Infostan Tehnologije
Megatrend University
Faculty of Economics and
Industrial Management

FINANCING AND DECISION-MAKING OF TOP
MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF MAKING
FINANCIAL DECISIONS OF COMPANIES IN TRANSITION
COUNTRIES SUCH AS BOSNIA AND HERZEGOVINA

Independent University
Infostan Tehnologije
Megatrend University
Faculty of Economics and
Industrial Management

THE IMPORTANCE OF CORPORATE FINANCE IN THE
REAL EVALUATION OF COMPANY ASSETS

Ph.D. Harsh PATHAK

Ivanka Vranić
Tatjana Davidov
Jelena Vitomir
Željko Grublješić
Sanda Nastić
Slobodan Popović
Ivanka Vranić
Tatjana Davidov
Jelena Vitomir
Željko Grublješić
Sanda Nastić
Slobodan Popović

Dian Sandi Utama

Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Ildiko Kovacs

Budapest Business School

Bhavtosh Awasthi

JECRC University

NEUROECONOMİCS: PRİVATE SCHOOL FİNANCİNG
MANAGEMENT İN TİME OF CRİSİS
USING SOCIAL MEDIA AND DIGITAL MARKETING
TOOLS: INSIGHTS INTO BRAND IMAGE ANALYSING
ONLINE CONSUMER-GENERATED CONTENT
SIMULATION ANALYSIS OF E-COMMERCE BUSINESS
USING OPERATIONS RESEARCH MODEL

Katja Rakušić Cvrtak, PhD
Senka Borovac Zekan,
PhD

University of Split

FRANCHISING IN THE HOTEL INDUSTRY

Albanian University

THE IMPORTANCE OF E-BANKING, CHALLENGE AND
PREMISES IN ALBANIA

Karmen Pivčević Vranješ,
mag.oec.
Valbona Cinaj PhD
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Arş. Gör. Ayşe Ece
Derelioğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi

THE ROLE OF TRANSLATION IN ESTABLISHING
WESTERN THEATER IN TURKEY

Lec. Segah YEŞİLYURT
Özlem BARIŞ
Dr. Anara Yürümez
Melek KAYMAZ MERT
Dr. Cəmilli FƏRİDƏ
Doç. Dr. Hakan KELES
Doç Dr. Servet ARAS
Doç. Dr. Hakan KELES
Doç Dr. Servet ARAS
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap
ARAS
Merve GÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Nuri
ÖZÇELİK

Ondokuz Mayıs University
Ankara Hacı Bayram Veli
University
Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi

ORYANTALİST GÖRÜNÜMDE MÜZİĞİN
ARAÇSALLAŞMASI: MR. TOOT ÖRNEĞİ
TRADITIONAL KHAKASS GAMES FOR CHILDREN

Bursa Teknik Üniversitesi

THE STRONG WOMEN OF HISTORY: AMAZONS

Baku State University
(Azerbaijan)

WOMEN’S EMOTIONALITY- AS A KEY FEATURE THAT
DISTINGUISHS THE LANGUAGE OF WOMEN AND MEN

Yozgat Bozok Üniversitesi

DEVELOPMENT OF JUJUBE (Zizyphus jujuba Mill.)
PRODUCTION IN TURKEY INRECENT YEARS

Yozgat Bozok Üniversitesi

ECO-FRIENDLY SOLUTIONS TO BE USED AGAINST
DROUGHT STRESS

Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

CULTURAL IMPACTS ON ORGANIZATIONAL
KNOWLEDGE SHARING

İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi

URBAN PERCEPTION OF THE EARLY REPUBLICAN
PERIOD AND ARTIST’S INTERPRETATION OF URBAN
VIEWS
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Fatih Erduvan

Namık Kemal Anadolu Lisesi,
Kocaeli/TURKEY

LUCAS NUMBERS WHİCH ARE PRODUCTS OF TWO
PELL NUMBERS

Doç. Dr. Ayşe Sandıkçı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

A NOTE ON FUNCTION SPACES WITH WIGNER TYPE
TRANSFORM

Eray DEMIRBAŞ
Prof. Dr. Kadri ARSLAN
Doç. Dr. Betül BULCA

Bursa Uludağ Üniversitesi

ROTATIONAL SURFACES OF WITH POINTWISE 1-TYPE
CAONICAL VECTOR FIELD

Doc. Dr. Vildan OZTURK

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Fadıl
KUYUCUOĞLU

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beyrul
CANBAZ

İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi

Dr. Mine AK

İndependent researcher

Gülistan Kaya Gök

Hakkari University

Gülistan Kaya Gök

Hakkari University

EQUIVALENCE IN ORTHOGONAL GROUPS

Prof. Dr. Hatun Özlem
GÜNEY

Dicle Üniversitesi

GENERALIZED DISTRIBUTION SERIES FOR ANALYTIC
UNIVALENT FUNCTIONS

FIXED POINT THEOREMS IN ORTHOGONAL METRIC
SPAES
ANALYSIS OF TE POLARIZED ELECTROMAGNETIC
WAVE SCATTERING PROBLEM FROM MULTI STRIP
GEOMETRY
CHAOS IN A 2D NONLINEAR FERMIONIC MODEL WITH
THE GENERALIZED ALIGNMENT INDEX METHOD
CHAOTIC BEHAVIORS OF SPINOR-TYPE INSTANTONS
IN 4D FERMIONIC GURSEY MODEL BY THE
GENERALIZED ALIGNMENT INDEX METHOD
SOME SPECIAL INEQUALITIES FOR DISTANCE
ENERGY
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Assoc. Prof. Dr. Ersin
GÜNGÖR
Forest Enginiering, Orhan
ETÇİBAŞI

Bartın University

SUPPORT TO RURAL DEVELOPMENT IN THE COVID-19
PROCESS: BEECH MUSHROOM (Pleurotus spp.)
PRODUCTION

Assist. Prof. Ivana Šola
Dr. Valerija Vujčić Bok
Prof. Dr. Gordana Rusak
Assoc. Prof. Dr. Ersin
GÜNGÖR

Esra Tümay HANÇER
Doç. Dr. Arzum
BÜYÜKKEKLİK
Kadek Wikan Nandini
Christine Wulandari
Indra Gumay Febriyano
Hari Kaskoyo
Christine Wulandari
Leila D. Landicho
Pitojo Budiano
Dian Iswandaru
Novriyanti Novriyanti
Destia Novasari
Muhammad Aldo
Kurniansyah
Rowena Esperanza D.
Cabahug
Maria Theresa Nemesis P.
Ocampo
Dewi Rafika Sari
Christine Wulandari
Novriyanti Novriyanti
Rahmat Safei

University of Zagreb,
Croatia
Bartın University

CORRELATIONS BETWEEN PHYTOCHEMICAL AND
BIOLOGICAL ACTIVITY PARAMETERS IN BROCCOLI
AFTER IN VITRO DIGESTION: INFLUENCE OF PLANT
DEVELOPMENTAL STAGE
CHANGE IN THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF
CHESTNUT HONEY PRODUCERS DURING THE
PANDEMIC PERIOD: THE CASE OF BARTIN

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

SUSTAINABILITY IN THE TEXTILE AND CLOTHING
INDUSTRY: AN APPLICATION ON THE SELECTION OF
RECYCLED YARN SUPPLIER

Lampung University

SPECIFIC FOREST REHABILITATION PLANNING BY
COMMUNITY FOREST MANAGEMENT GROUP (HKM) IN
LAMPUNG PROVINCE, INDONESIA

University of Lampung
University of the Philippines
Los Banos, College, Laguna
4031, Philippines

`WATERSHED BIODIVERSITY AND ITS
SUSTAINABILITY: STUDY CASE IN THE PHILIPPINES
AND INDONESIA

Agriculture Faculty, Lampung
University

ETHNOBOTANY OF USEFUL PLANTS OF COMMUNİTY
FOREST MANAGEMENT (HKM) İN THE PROTECTED
FOREST OF FOREST MANAGEMENT UNİT (FMU) BATU
TEGİ, LAMPUNG PROVİNCE, INDONESİA
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Dr. Öğr. Üyesi Tuğba NUR

Şırnak Üniversitesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN FEAR INDEX AND
BIST100 INDEX: ARDL BOUNDS TESTING APPROACH
ON THE COVID-19 PERIOD

Dokuz Eylül Üniversitesi

MINDFULNESS IN BUSINESS LIFE: A REVIEW

İlkem BAŞARAN
İbrahim Safa VAROL
Doç. Dr. Zekavet
KABASAKAL
Egehan KOŞAR
Yağmur ATALI
Doç. Dr. Hatice Zekavet
KABASAKAL
Süleyman KILLI
Bilge BAĞCI
Sabiha Beril YILMAZ
Prof. Dr. Melek DEMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Naeema Arzeen
Dr. Saima Arzeen

University of Peshawar

Doç. Dr. Aslı TAYLI

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı TAYLI

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

AN OVERVIEW OF THE STUDIES EXAMINING THE
RELATIONSHIPS BETWEEN THE BIG FIVE
PERSONALITY TRAITS AND EMPLOYEES’ JOB
PERFORMANCES
AN OVERVIEW OF STUDIES ON THE RELATIONSHIP
OF ORGANIZATIONAL CLIMATE AND EMPLOYEE
MOTIVATION
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY
STUDENTS'; LEVEL OF APPROACHING GENDER
ROLES AND THEIR TENDENCIES TO VIOLENCE
PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND PARENTAL
BONDING AMONG ALEXITHYMIC AND NONALEXITHYMIC ADOLESCENTS
INVESTIGATION OF SUICIDE NEWS REFLECTED IN
THE PRESS IN TERMS OF SOCIAL LEARNING AND THE
EFFECT OF 'PERCENTATION' IN THE PRE- SUICIDE
PERIOD
KNOWING THE PRE-SUICIDE PERIOD FOR SCHOOL
PSYCHOLOGICAL COUNSELORS
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Author
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Dr. Serdar AKTAŞ

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

TRUE AND WRONG IN EXPERIMENTAL OBESITY
STUDIES
PERCEIVED SOCIAL SUPPORT OF HEALTHCARE
WORKERS DURING COVID-19 PANDEMIC: A
SYSTEMATIC REVIEW STUDY
EFFECTS OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY ON
RELIEVING THE ANXIETY AND STRESS CAUSED BY
THE COVID-19 QUARANTINE

Assoc. Prof. Zekavet
Kabasakal
Hatice Bilge Doğru
Ayşegül TÜRKYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Velihan
KARA
Ayşegül TÜRKYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Velihan
KARA
Uzm. Hemşire, Yılmaz
SARIBOĞA
Uzm. Hemşire,
Özkan SİR
Hemşire, Sinan ATAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Burcu
DEMİR GÖKMEN
Dr. Aynur BAHAR
Alper KÜÇÜKAY
Gülsüm AKDENİZ
Tahir Kurtuluş YOLDAŞ
Burcu Gökçe ÇOKAL
Pınar ÖZIŞIK
Fikret SÖZBİLİR

Dokuz Eylül Universitesi
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

EFFECTS OF PSYCHOBIOTICS ON MENTAL HEALTH
AND CURRENT APPROACHES

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İbrahim Çeçen Üniversitesi

THE RELATIONSHIP OF DEPRESSION, ANXIETY,
STRESS LEVEL WITH COVID-19 FEAR IN PREGNANCY

Gaziantep University

FEAR OF COVID-19 IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Ankara Yildirim Beyazit
University
Ankara Training and
Research Hospital,
Neurology Clinic, Ankara,
Turkey
Artvin Coruh University

A PRELIMINARY STUDY: PERCEPTION OF FACE
PAREIDOLIA IN PATIENTS WITH MEDICATION
OVERUSE HEADACHE AND EPISODIC MIGRAINE
PERCEPTION ON CRISIS MANAGEMENT IN TERMS OF
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: THE CASE OF
HEALTHCARE STAFF
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Author
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Małgorzata Waniek
Rui Alexandre Castanho
Cheng-Wen Lee
Andrian Dolfriandra
Huruta
Dr. C.Vijai
Mrs. D.Joyce

WSB University
University of Johannesburg

USE OF EUROPEAN FUNDS FOR THE DEVELOPMENT
OF BORDER REGIONS

Yuan Christian University

GENDER AND GREEN MICROFINANCE: WHY DOES
FINANCIAL LITERACY MATTER?

Moldova Academy of
Economic Studies

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GREEN
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
AN OPTIMIZING IS-LM SPECIFICATION FOR INFLATION
TARGETING AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS

Gümüşhane Üniversitesi

NATURAL DISASTERS AND ECONOMY

Gümüşhane Üniversitesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE ARTAN DOĞAL AFETLERİN
NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLARIN
İNCELENMESİ

Ege Üniversitesi

BITCOIN AND THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Vasilescu Cezar

Economic Highschol “Ion
Ghica” College, Targoviste,
Romania

ASİAN ECONOMİC RİSE- MYTH OR REALİTY?

Muhammed Hanifi VAN

Van Yüzüncü Yıl University

Rebaz Abbas SULAIMAN

Salahaddin Univesity

Muhammed Hanifi VAN
Rebaz Abbas SULAIMAN

Van Yüzüncü Yıl University
Salahaddin Univesity

Mustafa BİRİCİKÖZCAN
Özgür ÇOPKUR
Ceyda LALE SANCAKTAR

Sanem Plastik Tasarım
Merkezi

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNE YENİLİKÇİ VE EKONOMİK
YAKLAŞIM: BEZSİZ MASA ÖRTÜSÜ ÜRETİMİ

Hakan TOPCU
Müslim GÜLER

Bilişim Sistemleri ve Ticaret
Anonim Şirketi

DEVELOPMENT OF A BIOMETRIC VERIFICATION UNIT
SYSTEM

Bayburt Üniversitesi

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CURING
TEMPERATURE ON THE DEFORMATION
CHARACTERISTICS OF UNPAVED ROADS TREATED
WITH LIME AND TUFFITE WASTES

Denis VINTU
Öğr. Gör. Dr. Hikmet
AKYOL
Öğr. Gör. Kübra GÜL
Öğr. Gör. Dr. Hikmet
AKYOL
Doç. Dr. Aydanur
GACENER ATIŞ
Neslihan GİRİŞKEN

Dr. Öğr. Üyesi. Hakan
Alper KAMİLOĞLU

St.Peter’s Institute

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC
DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY: PANEL
DATA ANALYSIS
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC
DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY: PANEL
DATA ANALYSIS
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Doç. Dr. Yener AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE LEADERSHIP FEATURES OF
SOCCER TRAINERS ACCORDING TO DIFFERENT
PARAMETERS

Doç. Dr. Yener AKSOY
Cabir ADIYAMAN

Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

EXAMINATION OF UNIVERSITY WOMEN'S
PARTICIPATION IN SPORTS ACTIVITIES

Dr. Öğr. Üyesi. Temel
ÇAKIROĞLU

Lokman Hekim Üniversitesi

TYPES OF EXERCISE IN AGING AND OLD AGE

Ahmet DÖNMEZ
N. Şeyma KARA

Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi

THE PREDICTION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS: THE
BIG FIVE PERSONALITY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EXAMINATION OF THE HAPPINESS LEVEL AND LIFE
SATISFACTION OF INDIVIDUALS DOING PYLATES

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
AEROBIC CAPACITY AND HEART RATE VARIABILITY IN
ATHLETES AND SEDENTARY

Muhammet KUSAN
İmren KIRBANCIOĞLU
Öznur TEMUR
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA
Doç. Dr. Yıldırım
KAYACAN
Burak ÇİÇEK
Arş. Gör. Faruk DİŞLİ

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

25.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-4
HEAD OF SESSION: Dr. Mevlüt YILMAZ
Author

University

Presentation title

Balıkesir Üniversitesi

SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF THE ROBBERY:
ANNEMIN YARASI FILM EXAMPLE

Balıkesir Üniversitesi

SOCIOLOGICAL TRACKS OF FEMALE OFFICERS'
TRAINING WITH THE PATRIARCHIC: A FILM ANALYSIS
ON THE PATH OF LOYALTY

FARIDA Hicran VALIYEVA

ANAS Institute of Literature
named after Nizami Ganjavi

THE ROLE OF INTERTEXTUAL COMPONENTS IN THE
GLORIFICATION OF LOVE

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt
YILMAZ

Fırat Üniversitesi

PORTAGE AS OCCUPATION: A SOCIO-HISTORICAL
APPROACH

Arş. Gör. Semih Söğüt

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

CONSTRUCTION OF DENTISTRY AS A PROFESSION

Arş. Gör. Semih Söğüt

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

ZYGMUNT BAUMAN’S VIEW OF MODERNITY

Ar. Gör. Hatice ÖZER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi

HEALTH, NEOLIBERALISM AND EMOTIONS: A CASE OF
LOCALIZATION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
IN TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi. Yonca
ALTINDAL
Sosyolog Fatma KAÇAN
Dr. Öğr. Üyesi. Yonca
ALTINDAL
Sosyolog Çağla G.
ALTUNTAŞ

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

25.12.2021
Turkey Time: 11:30-14:00
SESSION-2 | HALL-5
HEAD OF SESSION: Dr. Khanh Giang Le
Author

University

Presentation title

GBADEBO, Christiana
Teniola
ABIOLA Samuel
Olamilekan
BABAYEJU, Adeshola
Ajoke
ISOKEN IHENSEKHIEN
ABDULKADIR Shakirat
Odunayo

University of Ilorin

INFLUENCE OF DIVORCE ON CHILDREN SOCIAL AND
PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN ILORIN WEST
LOCAL GOVERNMENT AREA OF KWARA STATE

Wahyu Kholis Prihantoro

Ahmad Dahlan University

Puspita Winatakina
Suyadi

Ahmad Dahlan University

Dr. Khanh Giang Le

University of Transport

Kovarshini.M.E
Dr.S.Anita Evelyn
Dr. Golden Stepha
SUPRIYA
DR.S.ANITA EVELYN
MEENATCHI.N
Oviya.B
Dr.S.Anita Evelyn
Dr.N.Golden Stepha
Ms.Archana.U
Dr. Ade Irma Anggraeni
Vu Thi Hoa
Dang Hoang Xuan Huy
Srimathi R
Karthik M
Kumaresan B

LEARNING QUALITY MANAGEMENT PROBLEMS
RELATED TO PROFESSIONAL COMPETENCY OF PAI
TEACHERS IN DEALING WITH THE COVID 19
PANDEMIC (CASE STUDY AT MUHAMMADIYAH
KASIHAN BANTUL SMP)
AL-MA'UN THEOLOGY OF A NEUROSIAN
PERSPECTIVE: A CASE STUDY AT THE
MUHAMMADIYAH WATES ORGANIZATION LKSA
GIS APPLICATIONS FOR BETTER TRAFFIC
MANAGEMENT

R.M.K. Engineering College

GEOGRAPHY: GEOGRAPHY OF FOOD – SPICES

R.M.K ENGINEERING
COLLEGE

HISTORY-AUGUSTNESS OF THE KING KARIKALAN

Electrical and Electronic
Engineering, RMK
Engineering College.

OPINION MINING

Universitas Jenderal
Soedirman

OPTIMIZING THE IMPACT OF MICRO INFLUENCER ON
SOCIAL MEDIA MARKETING

Nha Trang university

DEVELOPMENT OF SEA TOURISM IN PHU YEN
PROVINCE, VIETNAM TOWARDS SUSTAINABILITY

Bannari amman institute of
technology

CONTACT TRACING USING IOT FOR INDUSTRIES

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

25.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-1
HEAD OF SESSION: Lecturer, Irina-Ana DROBOT
Author

University

Presentation title

HAYAT AHAMAD

Banaras Hindu University

WOMEN, INFORMAL SECTOR AND STRUGGLES

DR MUHAMMAD FAISAL

Sindh Madressatul Islam
University, Karachi, Pakistan

EDUCATIONAL KNOWLEDGE DISCOVERY DATA MINING
APPLICATION DEVELOPMENT FOR THE UNIVERSITY
LEVEL IN PAKISTAN (FIRST PHASE)

Vagner Aparecido de
Moura

Founder of the Moura NeuroHumanities Lab Brazil

LANGUAGE AND POWER: CULTURAL SYMBOL-CODE,
ENCAPSULATED IN THE INTERSUBJECTIVE
RELATIONS IN THE INTERIOR OF THE AFRICAN
CONTINENT

Universitas Kristen Indonesia

COVID-19 AND HUMAN RIGHTS CRISIS IN INDONESIA

Dr.Chandrasekharan
Praveen

Institute of Advanced Study
in Education Thrissur

WOMEN TEACHER TRAINEES AND THE
PREDILECTION FOR FASHION AND GLAMOUR -A
STUDY

Lecturer, PhD Irina-Ana
DROBOT

Technical University of Civil
Engineering

WAYS OF CELEBRATING THE WINTER HOLIDAYS

Favour C. Uroko

University of Nigeria

THE PHILOSOPHICAL AXIOMS IN PROVERBS 22 ON
MANAGING MKPURU MMIRI CRISIS IN IGBO
COMMUNITIES

Daria Belozerova
Varvara Getmantseva

. Russian State University

DESIGNING CLOTHES FOR OUTDOOR ACTIVITIES

Benjamin OMOROJOR
Oluwatoyin
ENIKUOMEHIN

Lagos State University

TRUSTWORTHINESS OF SELLERS PREDICTION ON
INSTAGRAM: DECISION TREE APPROACH

University of Lampung

HOW COMMUNITY PERCEPTIONS ON THE EXISTENCE
OF LUNGUNG (Trachypithecus cristatus) AS TOURISM
ATTRACTION OBJECTS IN SMALL ISLAND (Case in
Pahawang Island, Indonesia)

Zhejiang University

FD-STACKGAN: FACE DE-OCCLUSION USING
STACKED GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS

Manotar Tampubolon
Woro Wahyuningtyas
Budi Tjoanda
Barlian T. Winarta
Rudolf Sinaga

Putri Wahyuni
Indra Gumay Febryano
Hari Kaskoyo
Abdullah Aman Damai
Henky Mayaguezz
Dian Iswandaru
Bainah Sari Dewi
Abdul Jabbar

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

25.12.2021

Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-2
HEAD OF SESSION: Samira Liamani
Author
Benchettou oumaima
Bentbib Abdeslam hafid
Bouhamidi abderrahman
Zahid Javid
Haseeb Arshad
Rizwan Ahmed
Zakaria. Sari Hassoun
Aliane Khaled et H. I.
Berrezoug

University

Presentation title

University Cadi Ayyad
University Littoral

AN ACCELERATED TENSORIAL DOUBLE PROXIMAL
GRADIENT METHOD FOR TOTAL VARIATION
REGULARIZATION PROBLEM

Hong Kong Polytechnic
University
Shandong University, China

OVERVOLTAGE MITIGATION IN LVDC GRIDS UTILIZING
EXISTING ENERGY STORAGE SYSTEMS IN THE
PRESENCE OF CONSTANT POWER LOADS

Abou-Bekr Belkaid University

STUDY OF THE EFFECT OF THE WALL ON THE
DİSTRİBUTİON OF AİR AND COMFORT İN A HOME

BRAHIM MITTOU

Univercity Kasdi Merbah
Ouargla

Saba MUNIR
Ausnain NAVEED

University of Azad Jammu &
Kashmir, PAKISTAN

ATHMANE ABDALLAOUI
ABDELKARIM KELLECHE

UNIVERSITE DJILALI
BOUNAAMA

ASYMPTOTIC MODELING OF THE EFFECT OF A THIN
LAYER IN CLASSICAL ELASTICITY

Mustapha Henaoui
Khaled Aliane

Mechanical engineering
department, Faculty of
technologie, Chetouane,
Tlemcen, Algeria

SOLAR AIR COLLECTOR WITH BAFFLES PERFORATED
WITH CURVED CANALS

Samira Liamani

Andrzej Piotrowicz

Assoc. Prof. Dr. V.
Thiyagarajan

Departement of mechanical
university Djillali Liabes
Laboratory: LMPM
Sidi Bel Abbes, Algeria
AGH University of Science
and Technology, Faculty of
Non-Ferrous Metals, Cracow,
Poland
Sri Sivasubramaniya Nadar
College of Engineering

DIRICHLET CHARACTERS (DEFINITIONS AND
EXAMPLES)
COST ESTİMATİON AND LOAD ANALYSİS OF
DEPARTMENT OF ELECTRİCAL ENGİNEERİNG,
UNİVERSİTY OF AZAD JAMMU & KASHMİR USİNG
HOMER PRO SOFTWARE

MECHANİCAL BEHAVİOR AND RUPTURE OF HDPE AS
A FUNCTİON OF TEMPERATURE

LABORATORY STUDY ON PRECIPITATION FROM
COPPER-ZINC-SULFATE-AMMONNIUM SOLUTION BY
USING HYDRAZINE
COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN QUASI-ZSOURCE AND QUASI-Y-SOURCE DC-DC CONVERTER
TOPOLOGIES FOR RENEWABLE ENERGY
APPLICATIONS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

25.12.2021
Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-3
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Abdel-Badeeh M. Salem
Author

University

Presentation title

Dallel Bouyaya
Said Benierbah

Mentouri university of
Constantine

CLASSIFICATION OF VARIOUS DISEASES IN
WIRELESS CAPSULE ENDOSCOPY IMAGES USING
TRANSFER LEARNING WITH CONVOLUTIONAL
NEURAL NETWORK

Dr. Biljana Ilkovska
Bisera Kotevska Trifunova
Ana Naseva
Oana M. Dumitrascu MD
Dale S. Sherman PhD
Maziyar M. Khansari PhD
Yonggang Shi PhD
Keith L. Black MD
Patrick D. Lyden MD
Steven Verdooner
Yosef Koronyo
Maya KoronyoHamaoui PhD
Prof. Dr. Abdel-Badeeh M.
Salem

Clinical hospital‘’Dr.
TrifunPanovski’’
‘’Tokuda Hospital’’

IL-6 LEVELS IN PATIENTS WITH COVID 19 IN CLINICAL
HOSPITAL BITOLA

Mayo Clinic Scottsdale,
Arizona
Cedars-Sinai Medical
Center, Los Angeles
University of Southern
California
NeuroVision Imaging Inc.,
Sacramento,

Khouloud Alaa
Fatima Aqel
Mohamed Atounti

University of Mohammed
First
Hassan First University

Prof. Dr. Roland Iosif
MORARU
Ph.D. Stud. Cătălin
Valentin DREGAN
Ph.D. Stud. Adrian TOMA
Vagner Aparecido de
Moura
Paulo Samir Silva Ferreira
dos Santos
Cleber Costa Santana
Edson Cezário de Oliveira
Evandro Reis dos Santos
Mateus Lima Bonfim

Ain Shams University

THE ROLE OF RETINAL MICROVASCULAR
PARAMETERS AND RETINAL AMYLOID BURDEN IN
NEUROCOGNITIVE PREDICTION

INTELLIGENCE SCIENCE IN DIGITAL HEALTHCARE
SYSTEMS
HYBRIDIZATION OF DIVIDE-AND-CONQUER
TECHNIQUE AND NEURAL NETWORK ALGORITHM
FOR BETTER CONTRAST ENHANCEMENT IN MEDICAL
IMAGES

University of Petroşani

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK
ASSESSMENT IN ROMANIAN COMPANIES: SPECIFIC
TOOL IN USE AND CRITICAL ANALYSIS

São Paulo State’s Virtual
University

MICROSOFT POWER APPS: CLOUD APPLICATION FOR
STOCK INVENTORY CONTROL

Akas Yekti Pulihasih
Ince Raden
Akas Pinaringan Sujalu

University of Nahdlatul
Ulama Surabaya
University of Kutai
Kartanegara
University of 17 Agustus
1945 Samarinda

GROWING SEASONS ANALYSIS AT PENAJAM PASER
UTARA DISTRICT

Bouyghf Fatima
Messaoudi Abderrahim
Sadok Hassane

University Mohammed V,
Rabat, Morocco

F. Krimech

LBGIM, University

CONVERGENCE IMPROVEMENT OF THE INDUCED
DIMENSION REDUCTION METHODS FOR SOLVING
LINEAR SYSTEMS
STUDIES OF THE SUBSTITUTION LITIUM IN BATIO 3
SYSTEMS

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

25.12.2021

Turkey Time: 14:30-17:00
SESSION-3 | HALL-4
HEAD OF SESSION: Tahseen Fatima Miano
Author

University

Qarayev S.Q.

Central Botanical Garden of
ANAS

Vidya Padmakumar
Shine P Joseph

Mangalore University

Tahseen Fatima Miano

Sindh Agriculture University

FOOD AND NUTRITIONAL TOXICOLOGY

Islamia University of
Bahawalpur

SCREENING OF SOME OKRA GENOTYPES AGAINST
EARIAS SPP INFESTATION IN BAHAWALPUR
PAKİSTAN

Imtiaz Ahmad
Muhammad Waqar
Hassan
Muhammad Iqbal
Moazzam Jamil
Nisrine Nouj
Naima Hafid
Noureddine El Alem
Igor Cretescu

IBN ZOHR University
Technical University of Iasi

Emil N. Shukurlu

Institute of Botany of ANAS

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

Ege Üniversitesi

Presentation title
CHARACTERISTICS OF RELICTS OF TERTIARY
PERIOD OF DENDROFLORA OF AZERBAIJAN
ACCORDING TO HISTORICAL GROUPS
EVALUATION OF THE LIMNOLOGICAL STATUS AND
WATER QUALITY INDEX OF MALLATHAHALLI LAKE,
BENGALURU, INDİA

NOVEL LIQUID CHITOSAN-BASED BIOCOAGULANT
FOR TREATMENT OPTIMIZATION OF FISH
PROCESSING WASTEWATER FROM A MOROCCAN
PLANT
RESOURCE POTENTIAL OF LACTUCA SERRIOLA L. IN
WILDLIFE OF LANKARAN AND MASALLI DISTRICTS OF
AZERBAİJAN
COMPOSE OF IN VITRO STOCKS OF POTATO CLONES
OBTAINED BY CROSS
IN VITRO REGENERATION IN SWEET POTATO [Ipomea
batatas (L.) Lam]

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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23.12.2021 | SESSION-1
Turkey Time: 09.00-10.30
HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Mahmut TUĞLUER
Author

University

Presentation title

Asst. Prof. Mahmut
TUĞLUER

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

ECOLOGICAL APPROACH TO PLANTING DESING
APPLICATIONS IN CITIES

Res. Assisst. Gizem DİNÇ
Prof. Dr. Atila GÜL

Süleyman Demirel University

THE CONCEPT OF WALKABILITY: PEDESTRIAN
BEHAVIOR AND THE BUILT ENVIRONMENT

Dr. Mert ÇAKIR

Süleyman Demirel University

THE ROLE OF TURFGRASSES IN MITIGATION OF THE
IMPACTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

HUSEYNOVA Fazila
GURBANOVA Ulviyya

“Keshikchidagh” State
Historical and Cultural
Reserve

SAGGIZLI LIVING CAMP

Jahandar JABAROV

İstanbul Üniversitesi

POLITICAL PHILOSOPHY AND PROPAGANDA

Musa MURSAGULIYEV
Firuza MAMMADOVA

“Keshikchidagh” State
Historical and Cultural
Reserve

CYLINDRICAL SEAL FOUND IN KESHIKCHIDAGH

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021 | SESSION-2
Turkey Time: 11.00-12.30
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Author

University

Presentation title

Aferim SEYIDOVA

“HEDEF” Eğitim Şirketi

AZERBAIJANI LITERATURE IS VARIED PECULIAR
QUALITIES IN ALL TIMES

Enise AKTAŞ
Assoc. Prof. Dr. Ebru
Hasibe TANJU ASLIŞEN

Mareşal Fevzi Çakmak
Primary School

Merve GÖKÇEN
Asst. Prof. Ali Yiğit
KUTLUCA

Ankara, Hacı Bayram Veli
University
İstanbul Aydın University

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SHARED BOOK
READING PROGRAM ON PRESCHOOL CHILDREN’S
PROBLEM SOLVING SKILLS
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRESCHOOL
TEACHERS' PEDAGOGICAL BELIEFS ON THEIR
CONCEPTUALIZATIONS REGARDING TEACHING

Assoc. Prof. Dr. Ümit
DURUK
Dr. Fuat TOKUR

Adıyaman University
Adıyaman Center of Science
and Art

REPRESENTATION OF ESSENTIAL FEATURES OF
SCIENTIFIC INQUIRY IN SCIENCE TEXTBOOKS

Asst. Prof. F. Şeyda
ÖKDEM

Başkent University

THE MORNING PROCESS AND THE COVID 19
PANDEMIC

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021 | SESSION-3
Turkey Time: 14.00-15.00
HEAD OF SESSION: Eylem EROL
Author

University

Presentation title

İrem PALABIYIK
Gökben ERYILMAZ

FG Tekstil Konfeksiyon San.
Tic. A.Ş. / Ar-Ge Merkezi

BRING HYGIENIC PROPERTIES BY BIOCIDAL
APPLICATION TREATMENT FOR DENIMS PRODUCED
WITH SUSTAINABLE WASHING TECHNIQUE

Gözde Özlem KINOĞLU
Eylem EROL
Gökhan CEYHAN

Kahramanmaras Sütçü İmam
Üniversitesi
Gaziantep
Üniversitesi, Naci Topçuoğlu
MYO

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF BN ON MELT
FRACTURES IN BLOW MOLDING EXTRUSION

Eylem EROL
Gözde Özlem KINOĞLU
Gökhan CEYHAN

Gaziantep Üniversitesi, Naci
Topçuoğlu MYO
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CLAY MINERALS
IN POLYMERS

Asst. Prof. Kadir KAPLAN

Gaziantep University

ORTAOKUL 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER
ALAN ŞİİR METİNLERİNİN ALIŞILMAMIŞ
BAĞDAŞTIRMALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Turan
KARABÖRK
Muhammet Hasan ASLAN

Aksaray Üniversitesi

ADJACENT STRUCTURE INVOLVING BASE ISOLATION
TO INVESTIGATION OF IMPACT BEHAVIOUR

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

23.12.2021 | SESSION-4
Turkey Time: 15.30-17.00
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Veysi GÜNAL
Author

University

Presentation title

Assoc. Prof. Dr.
Abdulkadir GÜZEL

Harran University

CISTERNS AND CHARITIES IN ŞANLIURFA

Prof. Dr. Veysi GÜNAL

Harran University

COMPARISON OF LOCALITY AND IMMIGRATION OF
THE POPULATIONS OF THE PROVINCES IN MARMARA
REGION BY PLACE OF BIRTH

Asst. Prof. Mehmet
AKBIYIK

Harran University

THE PLACE OF NISABURLU SHEIKH MESUD IN
SANLIURFA RELIGION TOURISM

Prof. Dr. Salih TUR

Harran University

A STUDY ON ARAB MYTHOLOGY

Prof. Dr. Sedat BENEK
Recep BAYDEMİR

Harran University

FROM THE PROJECT TO DEVELOP DOMESTIC
PRODUCTION WITH WOMEN’S HANDS TO THE
WOMEN’S HANDS COOPERATIVE: WOMEN’S LABOR
AND POVERTY

ALIYEVA Saadat

“Avey” State Historical and
Cultural Reserve, Gazakh,
Azerbaijan

THE PROBLEMS OF PRESERVATION OF OUR
MONUMENTS

Assoc. Prof. Dr. Gökhan
OFLUOĞLU

Zonguldak Bülent Ecevit
University

MOBBING AS A CURRENT DISCUSSION IN LABOR
LAW

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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AUTHORS
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TITLE
ECO-FRIENDLY SOLUTIONS TO BE USED AGAINST
DROUGHT STRESS

NO
1

Servet ARAS
Tatjana Davidov
Sanda Nastić
Goran Vitomir
Dragana Popović
Slobodan Popović
İbrahim Yaşar KAZU
Hilal KAZU
Murat KUVVETLİ
Tatjana Davidov
Sanda Nastić
Goran Vitomir
Dragana Popović
Slobodan Popović
Teodor Simeunović

EVALUATION OF STUDIES ON LANGUAGE SKILL AREAS OF
DIGITAL GAME-BASED FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Anara YÜRÜMEZ

TRADITIONAL KHAKASS GAMES FOR CHILDREN

35

Hüseyin ÖZTÜRK

RECREATION AND URBANIZATION
IN THE LIGHT OF THE ARCHIVE DOCUMENTS, IN THE TERM
OF ATATURK, THE LEGAL PROCESS WHICH IS
IMPLEMENTED AGAINST THE PRESIDENT, THE
GOVERNMENT, THE TURKISH, THE REPUBLIC, THE
INSTITUTIONS AND ORGANS OF THE STATE AGAINST THE
INSTITUTIONS AND ORGANS

41

Bahattin DEMİRTAŞ

GLOBALIZATION AND ITS REFLECTION ON THE ECONOMIC
AND FINANCIAL POWER OF THE MODERN INFORMATION
AND COMMUNICATION SOCIETY

INFORMATION SYSTEMS IN ENTERPRISES IN THE
FUNCTION OF ECONOMICS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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28

56

70

Khanh Giang Le

GIS APPLICATIONS FOR BETTER TRAFFIC MANAGEMENT

Bahattin Demirtaş

FOREIGN STATES COMING TO TURKEY DURING THE
PRESIDENT CEMAL GÜRSEL PERIOD

78

Cem Çağrı DÖNMEZ
Nadi KAZAZ

MULTI CRITERIA WAREHOUSE LOCATION SELECTION
USING TOPSIS TECHNIQUE IN RETAIL INDUSTRY

93

Ayten KÜÇÜK

THE CONCEPT OF AUTONOMY (SELF-DETERMINATION) IN
OLD AGE

107
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Şerafettin ERTEN

THE CONCEPT OF VULNERABILITY IN CRISIS
MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE IN TERMS OF PUBLIC
CRISIS MANAGEMENT

116

Ersin GÜNGÖR

CHANGE IN THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF
CHESTNUT HONEY PRODUCERS DURING THE PANDEMIC
PERIOD: THE CASE OF BARTIN

127

Ersin GÜNGÖR
Orhan ETÇİBAŞI
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ÖZET
Ekolojide meydana gelen bozulmalar günümüzde insanlık için içinden çıkılamaz problemlere
neden olmakta, gelecek nesilleri de oldukça ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Son yıllarda
dünyanın en çok meşgul olduğu konuların başında küresel ısınma ve küresel ısınma nedeniyle
meydana gelen doğa olayları gelmektedir. Küresel ısınmanın sebep olduğu problemlerden en
önemlisi kuraklıktır. Dünya üzerinde 250 milyon büyüklüğünde bir nüfus çölleşme problemi
ile karşı karşıya kalmışken, bir milyardan fazla insan ise çölleşme riski altında bulunan
bölgelerde yaşamaktadır. Toprak parçaları açısından düşünülürse her yıl 6 milyar ha alan
çölleşmekte, dünya kara yüzeylerinin ise % 47’ si çölleşme eğilimi olan alanlar içerisinde
bulunmaktadır. Bilim insanları, araştırmacılar ve ilgili sivil ya da devlet örgütleri kuraklığa
karşı devamlı çözüm yolları bulmaya çalışmakta ve insanlığın davranış biçimini değiştirmeye
yönelik alışkanlıklar kazandırmaya çabalamaktadır. Dünya da var olan elverişli su
kaynaklarının büyük bölümü tarımsal uygulamalar için kullanılmaktadır. Bununla birlikte,
sulanabilen arazilerin toplam varlığı toplam tarım yapılan arazilerin sadece %20’ sini
oluşturmaktadır. Suyun bu denli yoğun kullanıldığı bir sektörde uygulamaların suyun
tasarrufuna katkı sağlayacak nitelikte olması ve tarımsal kuraklığın ortaya çıktığı noktalarda
kuraklığın etkilerini azaltacak uygulamaların yaygınlaştırılması oldukça önem arz etmektedir.
Uygulamaların doğal dengeye zarar vermeyen, aksine toprak yapısını düzenlemeye yardımcı
olacak ve bitki gelişimini destekleyecek nitelikte olmaları da ayrıca önemli bir konudur.
Vermikompost, hümik asit, deniz yosunu, mikorizal mantarlar, BBDR’ lar (bitki büyümesini
düzenleyici rizobakteriler) ve doğal su tutucu polimerler kuraklığa karşı bitki toleransını
artırdığı tespit edilmiş materyallerdir. Bu materyaller ayrıca toprak bünyesini ve bitki
özelliklerini de geliştirici nitelikte olan doğal malzemelerdir.
Bu derlemede, kuraklık stresine karşı kullanım olanakları bildirilmiş olan bazı organik
materyaller hakkında bilgiler verilerek yapılmış çalışmalar ışığında kullanım olanakları
irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, BBDR, Mikoriza, Vermikompost, Hümik asit
ABSTRACT
Deteriorations in ecology cause inextricable problems for humanity and seriously threaten
future generation. In recent years, global warming and natural events due to global warming
are at the most significant issue that engaging the world agenda. The most important problem
caused by global warming is drought. While a population of 250 million in the world has
faced the problem of desertification, more than one billion people live in regions under the
risk of desertification. If it is considered in terms of soil pieces, 6 billion hectares of land
become desert every year, and 47% of the world's land surfaces are in areas with a tendency
to desertification. Scientists, researchers and related civil or government organizations are
constantly trying to find solutions to drought and trying to gain habits to change the behavior
of humanity. Most of the available water resources in the world are used for agricultural
applications. Most of the available water resources in the world are used for agricultural
applications. The irrigable areas, on the other hand, constitute only about 20% of the total
agricultural land. In the agriculture, where water is used so intensively, it is very important
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that the practices that will contribute to the saving of water and that the applications that will
reduce the effects of drought are widespread at the areas where agricultural drought occurs. It
is also an important issue that the applications are eco-friendly, helping to regulate the soil
structure and supporting plant growth. Vermicompost, humic acid, seaweed, mycorrhizal
fungi, PGPRs (plant growth promoting rhizobacteria) and natural water-retaining polymers
are materials that have been found to increase plant tolerance against drought. These materials
are also natural materials that improve the soil structure and plant characteristics.
In this review, information about some organic materials that have been reported to be used
against drought stress will be given and their usage possibilities will be examined in the light
of studies.
Keywords: Drought, PGPR, Mycorrhiza, Vermicompost, Humic acid
1. GİRİŞ
İnsanlık tarihinden önce, yeryüzünün özellikleri birkaç kez değişmiş, bu değişimlere bağlı
olarak doğal dengede bazı bozulmalar meydana gelmiş, iklim de bu bozulmalardan nasibini
almıştır. İnsanlık tarihi ile birlikte birçok farklı doğa olayı yaşanmış, buzul dönem gibi
dönemlerin doğal olarak çevreyi etkilemesine ve doğal dengede bozulmalara neden olmasına
ek olarak 19. yüzyıl ortalarından itibaren insanlığın etkileri de doğal dengenin bozulmasında
büyük etkenlerden birisi olarak kendini göstermeye başlamıştır (Öztürk, 2002).
19. yy ortalarından itibaren başlayan 2. Sanayi Devrimi; çelik üretimi, elektrik, içten patlamalı
motorlar gibi buluşların hayatlarımıza girdiği ve köyden kente göçün hızlandığı, çevresel
kirleticilerin daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı dönem olarak karşımıza
çıkmaktadır (Anonim, 2021). Köyden göçlerin hızlanması plansız bir şehirleşme ve nüfus
artışına neden olmuş, sanayileşmenin de günden güne artması birçok çevresel problemi
beraberinde çoğaltmıştır. Son yıllarda bu problemler içinden çıkılamaz bir hal almış, ekolojik
dengede ki bozulmalar geri dönülemez bir sınırın kıyısına kadar gelmiştir.
Ekoloji içerisinde özellikle iklimde meydana gelen bozulmalar günümüzün neredeyse bütün
iklim bilimcileri tarafından kabul görmektedir. Küresel ısınma, bu bozulmanın meydana
çıkardığı ve insanlığı en ciddi şekilde etkileyen problemlerin başında gelmektedir. Küresel
ısınma dolayısıyla meydana gelen su kıtlığı, iklim kuşaklarındaki yer değişimleri, buzulların
erimesi ve sonucunda deniz seviyelerinde meydana gelen yükselmeler, salgın hastalıklarda ki
artış problemlerin başlıcalarıdır (IPCC, 1996, Türkeş vd., 2000). Kuraklık, dolaylı veya
direkt etkileri ile insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli problemdir. Wilhite ve Glantz
(1987) tarafından; meteorolojik, hidrolojik, sosyo-ekonomik ve tarımsal olmak üzere 4 başlık
altında tanımlanmış olan kuraklık çeşitlerinden tarımsal kuraklık günümüzde gündemi
oldukça meşgul etmekte ve kıtlık senaryolarının temelini oluşturmaktadır.
Çölleşme ve kuraklığın etkileri dünya üzerinde 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede
yaşayan 1,2 milyar kişinin hayatını doğrudan tehdit etmektedir (Öner vd., 2007). Yeryüzünde
çölleşme problemi her geçen gün artarken, çölleşme eğiliminde bulunan araziler dünya
üzerinde bulunan toplam kara parçalarının yarısına yakınını oluşturmaktadır (Madakbaş,
2014). Türkiye’ de de yarı kurak alanlar toplam ülke topraklarının % 35’ ini oluşturmaktadır.
Yağış miktarlarında gün geçtikçe meydana gelen azalmalar tarımsal üretimi olumsuz
etkilemekle beraber, kuraklığa sebep olan bu şartların devam etmesi halinde gelecek yıllarda
su ile ilgili çok daha büyük problemlerle yüzleşecek olmamız da göz ardı edilemeyecek
gerçeklerdendir. Dünya üzerinde mevcut olan kullanılabilir temiz su kaynaklarının yaklaşık
3/4’ ünün tarımsal amaçlı kullanıldığı düşünülürse, su kaynaklarının idareli kullanılmasına
yönelik alınacak önlemlerin ilk olarak tarımsal faaliyet alanlarından başlaması gerekmektedir
(Madakbaş vd. 2014; Kaya, 2018). Tarımsal uygulamalarda suyun tasarrufunu sağlamak
amacıyla iki yöntem düşünülebilir. Birincisi; suyun bazı materyaller yardımı ile muhafaza
edilmesi ve bitki ihtiyaç duydukça ortama verilmesi (örn: hidrojeller), ikincisi ise toprağın su
tutma kapasitesinin artırılması ve bitkilerin su alım kabiliyetinin geliştirilmesidir. Bu
uygulamaların ayrıca bitki gelişimini destekler nitelikte ve doğa dostu çözümler olması önem
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arz etmektedir. Bu minvalde, vermikompost, hümik asit, deniz yosunu, mikorizal mantarlar,
BBDR’ lar (bitki büyümesini düzenleyici rizobakteriler) ve doğal su tutucu polimerler
kuraklığa karşı bitki toleransını artırdığı tespit edilmiş doğa dostu materyallerdir. Bu
çalışmada, belirtilen çözümlerin özellikleri hakkında bilgi verilerek kullanım olanakları
yapılmış çalışmalar ışığında değerlendirilecektir.
2. VERMİKOMPOST
Vermikompost, özünde bazı solucan türlerinin sindiriminden geçen dışkının komposta
dönüştürülmesi ile elde edilen materyaldir. Hayvansal veya bitkisel atıkların bu şekilde
dönüştürülmesinde genellikle Kırmızı Kaliforniya Solucan türleri olan Lumbricu rubelis ve
Eisenia foetida kullanılmaktadır (Açıkbaş ve Bellitürk, 2006). İçerisinde barındırdıkları
simbiyotik bakteri, asimbiyotik mikroorganizmalar ve mikorizal mantarlar sayesinde toprak
yapısını düzenlemenin yanında bitkilerin besin elementlerinden sağlayacakları faydaları
artırarak bitki gelişimine de faydalı oldukları yapılmış birçok çalışmada vurgulanmıştır
(Yılmaz ve Kurt, 2018; Bademkıran vd., 2018; Yıldız vd., 2019; Sönmez ve Çığ 2019).
Bahsedilen katkılarının yanında üzerinde durulması gerekli özelliklerinden birisi de kurak
koşullara karşı vermikompostun kullanım olanaklarıdır. Yapılmış bazı çalışmalarda
vermikompostun kuraklık üzerine etkileri araştırılmış ve sonuçlar paylaşılmıştır. Kıran (2019)
tarafından yapılmış bir çalışmada, 3 farklı kuraklık stresine maruz bırakılmış kıvırcık salata
bitkilerinin makro ve mikro besin elementi durumlarına vermikompost uygulamalarının etkisi
incelenmiştir. Çalışma sonucunda vermikompost uygulamasının orta ve şiddetli kuraklık
stresi altındaki bitkilerin mineral madde içeriklerini önemli ölçüde yükselttiği ve bu şekilde
bitkilerin kuraklık toleranslarını artırabildiği ve vermikompost uygulamalarının kurak
koşullarda bitki toleransını artırmada kullanılabilecek geçerli bir uygulama olduğu
bildirilmiştir. Marul bitkisi üzerine yapılmış benzer bir çalışmada, vermikompost
uygulamasının hem su kısıtı koşullarından bitkinin daha az etkilenmesini hem de mikro
elementlerden bitkilerin daha etkin faydalanmasını sağlayabildiği bildirilmiştir (Coşkan ve
Şenyiğit, 2018). Kuraklık stresi altında yetiştirilen ve vermikompost uygulaması yapılmış
kolza tohumlarının gelişimlerinde, fizyolojik özelliklerinde ve yağ asidi profillerinde
meydana gelen değişimlerin incelendiği bir çalışmada, vermikompost uygulamasının kuraklık
stresinin neden olduğu verim düşüşlerini telafi ettiği bildirilmiştir (Feizabadi vd., 2021).
Yapılmış birçok çalışmada, vermicompostun kuraklık stresi altında bitkilerin stres koşullarını
tolere etmesine yardımcı olduğu beyan edilmiştir.
3. HÜMİK ASİT
Toprak, humus, turba, oksitlenmiş linyit ve kömür gibi çeşitli kaynaklarda bulunan hümik
maddelerin temel bir bileşenidir (El vd., 2018). Hümik asitler; hücre zarı geçirgenliğini,
fotosentez ve solunum hızını, mineral alımını ve protein sentezini artırmak gibi hücreler
üzerinde çeşitli biyokimyasal etkilere sahip olabilir (Morozesk vd., 2017; Trevisan vd., 2010).
Ayrıca hümik asitler toprak organik maddesinin temelini oluşturan maddeler olarak
tanımlanmışlardır. Toprakların katyon değişim kapasitelerini artırarak topraktaki verimliliği
artırabilirler (Stevenson, 1994). Bir bitki büyüme düzenleyicisi olarak hümik asitlerin
kuraklık stresine karşı toleransı artırıcı olarak önemli roller üstlendiğine de inanılmaktadır
(Sun vd., 2012; Zhang vd., 2013). Organik bir madde olan ve toprak yapısı düzenleyen,
toprak verimliliğinin artırılmasını sağlayan hümik asitlerin kuraklık stresi karşısında bitkilerin
toleransını artırdığına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Mısır (Bijanzadeh vd., 2019; Shen
vd., 2020; Kaya vd., 2020), gül (Sanjari vd., 2015); Malus robusta (Zhang vd., 2013),
Ekinezya (Khorasaninejad ve Ahmadabadi, 2018), ayçiçeği (Poudineh vd., 2015; Hatami,
2017) ve fasulye (Beheshti ve Tadayyon, 2017) üzerine yapılmış ve kuraklık stresi
uygulanmış birçok çalışmada hümik asit uygulamalarının kuraklık stresine karşı bitkilere
tolerans kazandırdığı bildirilmiştir.
4. DENİZ YOSUNU
Vitamin, mineral ve mikro element içerikleri bakımından zengin bir içeriğe sahip deniz
alglerinin Asya ülkelerinde kullanımı çok eski tarihlere dayanmakla birlikte, 12. Yy’ da kıyı
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sınırları olan Avrupa ülkelerinde gübre amaçlı kullanıldığı bilinmektedir (Abetz, 1980).
Kahverengi, kırmızı ve yeşil olmak üzere çeşitleri bulunan deniz alglerinin gübre amacıyla
kullanılan en yaygın çeşidi kahverengi deniz yosunlarıdır. Ascophyllum nodosum bunlar
arasında en sık kullanılan türdür bununla birlikte Sargassum, Macrocystis, Fucus, Laminaria
ve Ecklonia cinslerinin de yaygın bir kullanımı mevcuttur (Bat vd., 2019). Deniz alglerini
değerli kılan özellikleri, deniz ve okyanus sularında bulunan değerli besin maddelerini
bünyelerine almaları ve yapısal olarak bu maddelerce oldukça zengin olmalarıdır. Bu faydalı
algler, tarımsal amaçla sıvı veya katı formunda uygulanmakta, bitkilerde karbonhidrat, protein
gibi maddelerin birikimini artırmakta ve dolaylı yoldan verim artışı sağlamaktadır. En önemli
özelliklerinden birisi de bitkilerde kök gelişimini artırması ve bu sayede toprakta mevcut
bulunan besin elementlerinin ve bilhassa suyun daha iyi alımını sağlayarak strese karşı
toleransı artırmasıdır (Blunden vd., 1992). Deniz yosunu ekstraktı uygulamalarının kuraklık
stresi altında bitkiler üzerine etkileri bazı çalışmalarda belirlenmeye çalışılmıştır. Ispanak
bitkisi üzerine yapılmış bir çalışmada hafif şiddette uygulanan kuraklık şartlarında, deniz
yosunu uygulamasının yaprak su ilişkilerini geliştirdiği, hücre turgor basıncını koruduğu ve
stoma sınırlamasını azalttığı ve bu sayede ıspanak büyümesini arttırdığı ve bunun da geniş
yaprak alanı ve yüksek fotosentetik hıza yol açtığı bildirilmiştir (Xu ve Leskovar, 2015).
Martynenko vd. (2016), Acadian® deniz yosunu ekstraktının bitkinin kuraklık stresine tepkisi
üzerindeki fizyolojik etkisini anlamak üzerine bir çalışma yapmışlardır ve çalışma sonucunda
uygulanan deniz yosunu ekstraktının su stresine karşı soya fasulyesi bitkilerinin su stresine
karşı direncini arttırdığını bildirmişlerdir. Yapılmış birçok çalışmada, deniz yosununun
kuraklık stresine karşı farklı bitkilere tolerans kazandırdığı beyan edilmiştir (Spann ve Little,
2011; Kasım vd., 2015; Santaniello vd., 2017; Shukla vd., 2018).
5. MİKORİZAL MANTARLAR VE BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİ
RİZOBAKTERİLER (BBDR)
Mikorizal mantarlar ipliklere benzeyen, bitki kökleri ile simbiyotik bir yaşam kuran ve
köklere bağlanarak bitki kök yüzey alanını genişleten mikroorganizmalardır. Bitki
topluluklarının % 90’ı ile uyum içindedirler. Hifler toprak içerisinde bulunan besin
elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha etkili bir şekilde alımını sağlarlar ve gelişim
parametrelerini olumlu yönde etkilerler (Türkmen vd., 2008., Almaca, 2014). Toprak
mikroorganizmalarının büyük kısmını oluşturan BBDR’ ler de, bitkisel hormonları üretebilen,
atmosferde mevcut azotu toprağa bağlayabilen ve birçok biyotik ve abiyotik stres faktörlerine
karşı savunma proteinlerinin sentezlenmesine yardımcı olarak bitkilerin toleransını artırabilen
doğal mikroorganizma içeren büyüme düzenleyicidirler (Boddey ve Doberenier, 1995; Şahin
vd., 2004; Lucy vd., 2004; Çakmakçı, 2009).
Mikorizal mantarların ve BBDR’ lerin bitki gelişimine yönelik olumlu etkilerini bildirmiş
birçok çalışma mevcuttur (Koç vd., 2016; İpek vd., 2017; Çiylez ve Eşitken, 2018; Dursun
vd., 2019., Ertürk vd., 2021). Son yılların en önemli problemlerinden olan kuraklık stresine
yönelik değerlendirilebilecek doğa dostu çözümlerden birisi de mikroorganizma içerikli
gübrelerdir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalarda farklı türde bitkiler üzerinde çalışmalar
yürütülmüş ve çeşitli biyokimyasal, fizyolojik ve moleküler ipuçları ile kuraklık stresini
azaltıcı etkileri olduğu bildirilmiştir (Rapparini ve Penuelas, 2013, Vurukonda vd., 2016). Bu
amaçla yapılan çalışmalarda narenciye (Cheng vd., 2021), tütün (Liu vd., 2021), akasya
bitkisi (Toprak, 2020), asma (Bozkurt, 2018), kültür nohutu ve yabani nohut (Ünyayar ve
Çevik, 2018), limon (Çalışkan vd., 2017), buğday (Al-Karaki ve Raddad, 1997), antep fıstığı
(Abbaspour, 2012), Arabidopsis (Bresson vd., 2013) bitkilerine uygulanmış kuraklık
streslerinde, mikrobiyal gübrelerin hafifletici etkileri olduğu bildirilmiştir.
6. SU TUTUCU POLİMERLER
Su tutucu polimerler birçok farklı alanda kullanılabilen, yapılarına göre; doğal, yarı-sentetik
ve sentetik olmak üzere 3’ e ayrılan materyallerdir (Mikkelsen, 1994). Son yıllarda bütün
dünyanın gündeminde olan ve kuraklığın asıl sebebi olan küresel ısınma ile birlikte tarımsal
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amaçlı kullanılan suyun daha iktisatlı harcanmasına yönelik olarak su tutucu materyallerin de
kullanımına yönelik çalışmalar sıklaşmıştır. Kendi ağırlıklarının yüzlerce kat fazlasını
bünyelerine alabilen su tutucu polimerler, hapsettikleri suyu ortama ihtiyaç halinde bırakma
özelliğine sahip olduklarından kısıtlı su imkânı bulunan bölgelerde faydalı olabilmektedirler.
Ayrıca su tutucu polimerler yağmur ve sulama sularının daha etkin bir şekilde kullanılmasını,
toprak erozyonunun engellenmesini, toprak elementlerinin yıkanmasını engelleyebilirler ve
toprakların havalanmasına da katkıda bulunabilirler (Kaya, 2018). Bu özellikleri göz önünde
bulundurularak araştırmacılar su tutucu polimerlerin tarımsal üretimde kullanım olanaklarının
tespiti ile alakalı bazı çalışmalar yapmışlardır. Bu kapsamda Keles vd. (2020), tam kuraklık
şartlarında yetiştirilen armut bitkilerine farklı dozlarda uygulanan (6 g / L, 9 g / L, 12 g / L ve
15 g / L) doğal su tutucu polimer uygulamalarının bitkilerin bazı morfolojik ve fizyolojik
özelliklerine etkilerini araştırmışlardır. Sonuçta, incelenen veriler ışığında 9g/L ve 12g/L
dozlarının kuraklık stresine karşı bitkilere dayanıklılık kazandırdığını bildirmişlerdir. Antep
fıstığı çöğürlerinin çoğaltımı üzerine yapılmış bir çalışmada, farklı dozlarda hidrojel
uygulamalarının etkisi araştırılmış ve çalışma sonucunda 3 g/lt hidrojel uygulaması grubunun
kontrol grubuna göre en iyi gelişimi gösterdiği saptanmıştır (Kaya, 2018). Mısır bitkisi
üzerine yapılmış bir çalışmada, lignin-hidrojel uygulamasının kuraklık stresini azalttığı
bildirilmiştir ve çalışma sonucunda su mevcudiyetini artırmak için topraklara lignin hidrojeli
uygulaması önerilmiştir (Mazloom vd., 2020). Farklı bir çalışmada, marul bitkisine 7 gün
boyunca kuraklık stresi uygulanmış, ve %5 hidrojel takviyesi olan ortamda yetiştirilen
bitkilerin kontrol grubuna göre taze ağırlıklarında %80 artış sağlandığı bildirilmiştir
(Tomadoni vd., 2020). Belirtilmiş çalışmalar ve literatürde mevcut birçok benzer çalışma
hidrojellerin kuraklık şartlarında bitki stresini azaltıcı etkiler gösterdiğini açıkça ifade
etmektedir. Özellikle su kısıtı bulunan bölgelerde sulama suyu, yağmur suyu gibi kaynakların
daha etkin kullanımı açısından su tutucuların kullanımı önemli faydalar sağlayabilecektir.
7. SONUÇ
Son yıllarda küresel ısınma probleminin hızlanması ve beraberinde getirdiği iklim
değişiklikleri ve kuraklıklar temiz su kaynaklarına ulaşımı zorlaştırmakta ve çok sayıda
insanın hayatını direkt olarak etkilemektedir. Kullanılabilir su kaynaklarının % 70 kadarının
tarımsal amaçlı kullanıldığı düşünülürse kuraklıktan birinci derecede etkilenecekler arasında
tarımsal faaliyetler de ilk sıralarda yer almaktadır. Gün geçtikçe daha da artacağı düşünülen
kuraklık probleminin, tarımsal alanları etkilemekle birlikte, tarımsal üretimin de azalmasına
neden olarak insan beslenmesi ile alakalı çok çarpıcı sorunlara neden olacağı kabul
görmektedir. Gün geçtikçe azalan su kaynaklarının bu sebeplerle daha iktisatlı ve etkili
kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Suyun daha etkili bir şekilde kullanımını
sağlamasının yanında toprak yapısına da olumlu etkileri bulunan bazı organik materyaller son
yıllarda araştırmacıların oldukça ilgisini çekmiştir. Bu materyaller toprakların organik madde
içeriklerini artırırlar, toprakların mikrobiyal aktivitesini desteklerler, toprakların daha iyi
havalanmasını sağlarlar ve toprağın besin içeriğini desteklerler. Vermikompost, deniz yosunu,
hümik asit, mikorizal mantarlar, BBDR’ ler ve su tutucu polimerler toprak yapısı ile alakalı
olumlu katkılarının yanında toprakların su tutma kapasitelerini artırırlar veya bitkilerin var
olan sudan çok daha etkin yararlanmasını sağlarlar. Bu sebeplerle, Dünya üzerinde var olan
tarımsal faaliyetlerin bütünü düşünüldüğünde bu özelliklere sahip materyallerin yaygın
kullanımı suyun daha etkili kullanılması açısından oldukça faydalı olabilir.
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Abstract
Globalization is a process of gradual disappearance of restrictions and the emergence of new
communication relations between the entities on the global planet. Mutual relations establish
goals, to ensure the smooth and efficient flow of goods, services, people and ideas between
different countries and parts of the world, ie ideologies. Globalization reflected its elementary
characteristics through the model of free trade. The process of globalization has become more
intense with the establishment of the United States as a global power, that imposes its
achievements as the rules of world standard. Globalization reflects primarily on the economic
status of the entities, strengthens already rich economies, and deepens the gap between rich and
poor. Proponents of globalization are aggressively promoting globalization as a solution to many
of the problems of the modern world. Globalization occupies a position of world importance
thanks to the methods, models and technologies of its implementation. The authors want to
emphasize the way in which the positive currents of globalization are realized and what is the
result of those currents. We will investigate how information and communication technologies
and modern software solutions affect the creation of conditions for the unhindered spread of
methods of global development of the world economy. Where is globalization today and what
methods are used to achieve the goals of globalization? With globalization, the entities want to
develop economic, technological, and interpersonal relations for the benefit of the planet as a
whole. The authors estimate that globalization could create completely opposite results, in
relation to the defined goals in the conditions of small and underdeveloped economies, which do
not represent great force of economic development. What the global world should strive for in
order for small economic entities to experience globalization as a new industry of their own
economic development?
Keywords: Globalization, Information and Communication Technologies (ICT), Software
Values, Artifacts, Components in the Software Industry, Financial Liberalization, Economic
Deregulation
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1. Introduction
The notion of globalization has become a frequently used term at the turn of the 20th and
21st centuries. In terms of development, globalization is linked to the free trade regime. In the
last few decades, it has progressing at an accelerated pace (Dr. Rajeev Kumaramkandath 2014).
The main proponent of the model of globalization was the British Empire in the 19th century.
Although attempts at globalization began after World War II, this process became more intense
only with the end of the Cold War and the establishment of the United States of America (USA)
as the only global power. Economic liberalism ruled as the dominant ideology, and globalization
was aggressively promoted as a solution to most problems in the modern world. Proponents of
globalization claim that the abolition of customs duties and other restrictions would lead to
increased market competition, ie the emergence of better quality goods and services. Increasing
contact between people and countries in the world could lead to a reducing currently existing
conflict between them.
1.1.
Definition of globalization
The word globalization comes from the Latin word "Globe", a circular sphere or shape, and
is identified with the planet Earth (Eleonora Lo 2020). Globalization is a word used in various
fields of social, economic, technical development. There are numerous definitions of this term
that reflect the diversity of understandings, interpretations, and interpretations of the same.
Anthony Gidnes dealt with the concept of the phenomenon of globalization and gave one of the
widely accepted definitions.
"Globalization is an increase in international trade in markets for goods, services and some
factors of production, including the growth and development of institutions that cross national
borders - businesses, governments, international institutions and NGOs" (Anthony Giddens
2007). In his paper, Edim B. speaks about the World Bank's opinion on globalization:
“Globalization represents the freedom and opportunity of individuals and companies to
voluntarily initiate exchange with residents and companies in other countries (Edim Bajrami
2011). Globalization is a global, planetary process of integration and progress of civilization, or,
contrary to the above, it can be a project of domination of Western countries, especially the
United States. Globalization, initially, can be understood as expanding, deepening, and
accelerating world interdependence in all aspects of modern social life, from culture to crime,
from finance to spirituality (Dejvid Held 2013). The role of ICT in deepening the impact of
globalization methods on the world order is especially emphasized.
1.2.
The struggle of scientific views, for and against globalization
After George W. Bush came to power in the United States in 2001, an anti-globalization
movement developed. Anti-globalists believe that globalization in its unlimited form will deepen
inequality in the world, make poor countries dependent on the rich and prevent the possibility of
their own economic development. It fears from the unlimited power of multinational
corporations, which are solely motivated by profit, rather than concern for the well-being of
humanity, society, the individual and human values.
David H. believes that globalization can be transformed into a destructive force that leads to
increasing social and economic inequality. According to him, there are: hyperglobalists, who
claim that a unipolar world without wars and conflicts is being created, and skeptics who
consider globalization a myth and a project of Western countries, aimed at the division and
conflict of civilized blocs (Dejvid Held 2013). Globalization is related to political, economic,
social, technological, technical, legal trends, as well as the impact of the environment and global
climate change on the planet Earth. Proponents of globalization emphasize the role of
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globalization in all spheres of life, in the exchange of information, better understanding of
different cultures, spreading democracy, increasing living standards, which is reflected in the
economic, financial, and economic growth of each individual society. Critics claim that
developed countries have become rich at the expense of underdeveloped countries, and that the
share of the world's poorest countries, companies and people in global income have been steadily
declining.
2. Globalization as a world process
Globalization often refers only to the economic sphere of world development, although it is
present in almost all areas and pores of social standards. The Globalization became a basic
feature of the modern world and arose, as a consequence of political tolerance and the
overcoming of the Cold War (dr Miroslava Petrevska i Lidija Miletić 2018).
Today, globalization marks the process of economic deregulation, financial liberalization,
increasing the flow of goods and services, expanding global tourism. Everything is further
motivated by the explosion of expertise and development in the field of ICT and other scientific
inventions (Dr. Rajeev Kumaramkandath 2014). The process of globalization, viewed in synergy
with the development of ICT, represents a historical turning point that completely changes
society at the same pace as the software industry develops with the accompanying hardware
support. The expansion of ICT has a strong impact on the development and economic and
financial processes. Software application tools enable reliable implementation of business
results, which gives recommendations to management staff to act in a timely manner on the
business processes of the company, the state and society as a whole. ICT and the global market
also enable the global exchange of expert and managerial staff, financial and IT experts. In the
global world, unhindered business cooperation is being achieved, and business requirements for,
say, the European or American market are being met, without time delay. This is reflected in the
process of growth of international flows of goods, services, capital, and people, and thus
technology and expert communication. ICT is constantly evolving and advancing. The process of
market globalization also points to the spread of capitalism, to those spheres and those countries
in which the system is still not dominant. The idea and guide of the globalization process is
neoliberalism, according to which problems are solved if they are left to the market and private
companies.
2.1 Dimensions and causes of globalization
Globalization connects communities within one world region, with development and
progress on other continents (Dejvid Held 2013). Research on the topic of globalization indicates
the existence of a fundamental disagreement over the issue of the concept itself, the causal
dynamics and what is meant by the structural consequences of globalization. In this regard, there
are three independent directions of opinion, marked as hyperglobalism, skepticism and
transformationism (Dejvid Held 2013).
The dimensions of globalization extend to many segments of human civilization, but mostly,
globalization is mentioned the most: Politics, Economics and Culture (Irfan Rifai 2013). These
three segments of globalization are reflected in other branches of society and civilization in
general, which leads to the conclusion that all segments of globalization are interconnected and
condition each other. In recent times, the development of ICT is globalizing, caused by more and
more powerful technical achievements and more and more powerful software solutions. In
addition, the development of technology affects the globalization of the importance of one world
language, as an integrated component of technical and technological development. English
language is a global trend worldwide. For many countries, English is a competitive acquisition
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factor. The problem of environmental pollution has to do with politics and economics. The
constant warming of the planet Earth affects the creation of ozone holes, and everything is a
consequence of environmental pollution, not caring for forests as a potential for clean air. The
development of modern society and the growth of the economy, develops and harmonizes
knowledge and culture according to the same standards in all world destinations. Thus, the
processes and consequences of globalization of the world market, affect the development or
stagnation of the civilization of a society. The great economic crisis in Europe is affecting the
economic parameters in Serbia. According to I. Rifai, globalization expresses the following
dimensions:
1. Technology (ICT)
2. Multiculturalism
3. International Alliance and Cooperation
4. Global society
5. International competition
6. Global networks
7. International Standards (Irfan Rifai 2013).
The causes of globalization are in the development of humanity and the desire to progress,
prove, spread, knowledge, possession power, management, rule. This leads to the development
of the global economy, technology, knowledge. The match creates a market where power is
promoted.

Figure 2.1: Causes of globalization1 (Dušan Bogdanović i Milovan Vuković 2015)
3. Economic aspects of globalization
The limitation of the once independent role of the National (Social) State speaks of the
expansion of markets across the planet and the accumulation of wealth in fewer and fewer
countries. In rich countries, there is a growing disparity between rich and poor. The principles of
power are becoming more and more pronounced, which are presented under the veil of
humanism of goals.
3.1.
Globalization, financial growth or poverty
The globalization of the economy reflects great power in the development of economic
parameters around the world. First, the notion of poverty and the notion of inequality have
different meanings and are very sensitive notions of the new world order. The results of the study
of the relationship between globalization and poverty indicate that globalization benefits the
majority of the population on the planet Earth, but still, it endangers the most endangered
population, ie the poorest. Globalization is described as the movement of goods, ideas, values
and people around the world.
1

Globalization - two sides of modern society, pp. 34. Taken over: 10.2021. On web page: https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2015/06/1_1_30-41.pdf
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Figure 3.1: Floating market in Thailand 2

2

Globalization and the Tourism Industry: Taken over: 11.2021. On web page:
https://opentextbc.ca/introtourism2e/chapter/globalization-and-the-tourism-industry/
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4. ICT in global market conditions
ICT generates an important role in all areas of life, but the role in finance and business is
especially emphasized. ICT components, smart television, computers, cars, robots, social
networks, the Internet, software solutions, various artifacts, and components for wide application
in all areas of the ICT industry, determine the level and role of modernization of standards and
lifestyles.
4.1.
Implication of ICT in the conditions of globalization of expert knowledge
Globalism directs technological and expert development towards:
- ICT knowledge, internet, web orientation of knowledge and ways of acquiring it
- Interaction between people and experts, which deepens the culture and personal origin of
the individual
- International partnership - exchange of knowledge and expertise, project achievements
- Study of common forms of knowledge in the field of programming and other ICT, which
is reflected at the level of world standards in knowledge of the ICT market,
- Cooperation of international character and participation in the creation of global networks
- Development of human resources and productivity of human labor in technology, culture,
economy, social society.
ICT has become a driver of global integration of global markets. ICT promotes technical
advances, tools and components that play a major role in the development of globalization and
business: Computer, World Wide Web (WWW), Optical Cables, Workflow Automation Software,
Latest Digital Communication Devices, Open-Source Software (OSS), Chain supplies, etc.
(Deepak Jyoti 2021). All the above will accelerate software development and enable its
uninterrupted distribution on the global world market.
The software values that are being developed for their application in the global software
market create conditions for raising the level of productivity and thus the financial power of the
companies that use them. The use of reusable software involves the recycling of existing
components, as well as the use of new values in the software development process. In modern
development, the reuse of software is becoming more widespread (Davidov 2021) and plays a
significant role in strengthening the global software market.

Figure 4.1. Conceptual view of global communication tools (M. Rita Thissen, i drugi 2011)
5. Conclusion
Globalization is a process that will result in the gradual abolition of restrictions on the flow of
goods, services, people and ideas between different countries and parts of the world, ie an
ideology that aims to justify it. The positive effects of the globalization process on economic and
social well-being are reflected through a greater international division of labor and a more
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efficient allocation of savings, thus increasing the productivity and standard of living of the
average individual. Some developed countries are facing the problem of unemployment and
uncertainties in the financial market, but wealth is concentrated in fewer and fewer countries, and
within them the gap between rich and poor is widening (Dr Danilo Ž. Marković i Dr Ivan Ž.
Bulatović n.d.). The consequences of globalization have positive and negative implications.
ICT technologies and the development of software products that will be used multiple times
in the global world market, raise the level of productivity of software companies that play a
primary role in global software development. Globalization has different dimensions and benefits
countries around the world. The state and society have little choice but to adapt to the changes
that have empowered them economically, politically, and culturally. This paper aims to
emphasize that education and technological progress are considered a way of dealing with
globalization (Irfan Rifai 2013). The development of software expertise at lightning speed affects
the global development of countries that nurture the development of software companies.
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ÖZET
Dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi son yıllarda yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ile birlikte oyun sektörü de ciddi
anlamda gelişme kaydetmiştir. Bu durum sonucunda insanların dijital oyunlara olan ilgisi
giderek artmıştır. Bu oyunların eğitim alanında kullanılması ise son yıllarda literatürde
giderek artan bir konu hâline gelmiştir. Özellikle yabancı dil eğitiminde farklı beceri
alanlarının kullanılmasına yönelik yapılan bu çalışmalarda öncelik kelime bilgisi olmuştur.
Ancak teknoloji ve oyun sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte bu durum dil becerilerinin
farklı alanlarda çalışma yapılması ihtiyacını doğurabilmektedir.
Dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi son yıllarda yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışma, küresel olarak çeşitli eğitimsel ve eğitim dışı bağlamlarda
gerçekleştirilen dijital oyun tabanlı yabancı dil öğrenme beceri alanları üzerine kapsamlı bir
analiz çalışmasını amaçlamaktadır. Literatür taraması 2010-2021 yılları arasında yapılmış
güncel çalışmaları kapsamaktadır. Çalışma tarama modelinde olup içerik analizi tekniği ile
analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında 145 akademik çalışma incelenmiş, 57 çalışma konu
ile ilgili olmayanlar hariç tutularak belirlenen kriterlere göre kategorize edilmiştir. Veriler,
IBM SPSS 26.0 kullanılarak frekans– yüzde olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın güvenirliğini
sağlamak için kodlama güvenirliği hesaplanmış ve %91 olarak bulunmuştur. Araştırma
sonuçlarına göre son yıllarda dijital oyun temelli yabancı dil öğretimi ile ilgili çalışmaların
sıklığının arttığı gözlemlenmiş ve bu çalışmaların çoğunun kelime hazinesine odaklandığı
tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda dijital oyun temelli yabancı dil eğitimi ile ilgili
gelecekte yapılacak çalışmalarda kelime dağarcığının yanı sıra okuma, yazma ve dinleme
becerileri alanlarında da çalışmaların yapılması önerilmektedir. Dijital oyun temelli yabancı
dil eğitiminde beceri alanlarını inceleyen bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil eğitimi, dijital oyunlar, dil becerileri, içerik analizi.
ABSTRACT
Digital game-based foreign language learning has emerged as a topic that has become
widespread in recent years. With the development of technology in recent years, the game
industry has also made serious progress. As a result of this situation, people's interest in
digital games has increased. The use of these games in the field of education has become an
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increasing issue in the literature in recent years. Vocabulary knowledge has been the priority
in these studies, especially in the use of different skill areas in foreign language education.
However, with the rapid development of technology and the game industry, this situation may
cause the need for language skills to be studied in different areas.
Digital game-based foreign language learning has emerged as a topic becoming widespread in
recent years. This study aims at a comprehensive analysis study on the skill areas of digital
game-based foreign language learning, carried out in various educational and non-educational
contexts globally. The literature review covers current studies conducted between 2010 and
2021. The study is in the scanning model and is analyzed with the content analysis technique.
Within the scope of the research, 145 academic studies were examined, and 57 studies were
categorized according to the determined criteria by excluding those that were not related to
the subject. The data were calculated as frequency – percentage using IBM SPSS 26.0. To
ensure the reliability of the study, the coding reliability was calculated and found to be 91%.
According to the results of the research, it was observed that the frequency of studies on
digital game-based foreign language teaching has increased in recent years, and it has been
determined that most of these studies focused on vocabulary. As a result of this study, it is
suggested that in future studies on digital game-based foreign language education, studies
should be carried out in the fields of reading, writing, and listening skills in addition to
vocabulary. It is thought that this study, through examining skill areas in digital game-based
foreign language education, will contribute to the literature.
Keywords: Foreign language education, digital games, language skills, content analysis.
1. GİRİŞ
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, eğitim alanında yeni kapılar açma potansiyeline sahiptir.
Dijital oyunların yabancı dil öğretiminde kullanılması da bu olanaklardan biridir. Dijital
oyunlar aracılığıyla yabancı dil öğrenimi, eğitime benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır.
Dijital oyunların temel özelliklerini göz önünde bulundurursak, öğretici, ilgi çekici ve
öğrenenlerin seviyesine ve yaşına uygun olmaları açısından öğrenen merkezli bir çalışma
konusuna sahiptir. Pandemi sonucunda önemi artan dijital oyunlar ve yabancı dil öğretiminin
önemi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Dijital temelli yabancı dil öğretimi konusunda
gelişen teknoloji ile büyümüş kişilere uygun çok sayıda araştırma bulunmakla birlikte,
gelişmekte olan ve yoksul ülkelerde bu konuda az sayıda çalışma bulunmaktadır.
Dijital oyun temelli yabancı dil öğretimi sayesinde öğrencilerin öğrenme kaygısını
gidermelerine, motivasyonu artırmalarına ve konuyu anlama ve pekiştirmedeki zorlukları
azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, çeşitli alanlarda eğitimsel faydalar sağladığı
gözlemlenebilmektedir. Birçok araştırma tarafından dijital oyunların yabancı dil öğrenimi
üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiş, aynı zamanda bu tekniğin Krashen'in teorisi
tarafından da desteklendiği belirtilmiştir (Krashen 1982). Oyun oynarken edinilen deneyimler
öğrenciler için faydalı olabilmektedir. Çünkü Krashen'e (1982) göre istenen bilgiyi elde etmek
için öğrenenin aktifliği ve güçlü motivasyonu gerekmektedir.
Klimova ve Kacet'e (2017) göre ise dijital oyun temelli yabancı dil öğretimi, dil öğrenme
sürecinde biraz kolaylık sağlamaktadır:
x Hedef dilde görsel ve duyusal yardım sağlamakta
x Belirli bir dilbilgisini vurgulamakta (Kelime ve Dilbilgisi)
x Dil pratiği ve öğrenmenin tutarlılığına yardımcı olmaktadır.
Bunlarda vurgulanan yönlerden biri de öğrencinin oyuna dahil olması, motivasyonunun
yüksek olması ve öğrenmeyi daha kalıcı hâle getirmesidir. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle
büyüyen herkesin teknolojiye ve dijital oyunlara ilgisi bulunmaktadır. Dijital oyun öğrenimi,
aktif öğrenmeyi teşvik etmekte ve çalışma motivasyonunu arttırmaktadır. Öğrencilerin
düşünme ve değerlendirme kapasitelerini, dijital oyunlar eğitici temalarla birleştirerek
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eğlenirken öğrenmeyi geliştirilebilmektedir. Öğrenenlerin dijital oyun temelli yabancı dil
öğreniminde (DGBLL) vakit geçirmelerinin değerlendirmeleri de dijital ortamda verilerin
girilmesi ile oldukça kolaylaşabilmektedir. Bunun sonucunda öğrenciler zengin ürünler
oluşturabilme, eğlenerek öğrenebilme imkânına sahip olabileceklerdir. Tüm bunların yanı sıra
kapsamlı materyaller sayesinde çeşitli zekâlara sahip kişilere de DGBLL yolu ile hitap
edilebilecektir.
Sonuç olarak bu çalışma, DGBLL'nin yabancı dil eğitiminde hangi alanlarda kullanıldığını,
neden bu konu hakkında daha fazla önem verildiği hakkında literatürdeki bir boşluğu
doldurmayı amaçlamakta ve gelecekte dil öğretiminde kullanılacak olan dijital oyunların
hangi dil becerilerinde daha fazla alanda literatürde çalışma eksiğinin gösterilmesinde önemli
bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Teknolojinin eğitimde kullanımı yirmi birinci yüzyılda kaçınılmaz hâle gelmiştir.
Teknolojinin eğitimde kullanımı, öğrencileri teknolojiyi dil öğrenme bağlamlarında
kullanmaya teşvik etmek, sınıf dinamiklerini geliştirmek, özerkliği teşvik etmek ve öğrenci
öğrenmesini geliştirmek adına büyümeye devam etmektedir (Kessler, 2018). Çalışmalarında
(Kohnke, 2021a; Moorhouse & Kohnke, 2020; Wang & Tahir, 2020), birçok eğitmen, dijital
uygulamaları ve araçları (örneğin, Mentimeter ve GoSoapBox) geleneksel egzersizlere kıyasla
daha ilgi çekici bir alternatif olarak benimsemeye başlamıştır (Kohnke, 2021b; Moorhouse &
Kohnke, 2020; Wang & Tahir, 2020).
"Çevrimiçi oyunlar" ve "dijital oyun tabanlı öğrenme" neredeyse eş anlamlıdır. Çevrimiçi
oyun, İnternet üzerinden oynanan herhangi bir bilgisayar tabanlı oyundur; oyunlar doğrudan
sunucudan depolanmaktadır ve oynanmaktadır (Roslina & Azizah, 2008). Özetle, dijital oyun
tabanlı öğrenme, elektronik oyunlar oynamayı içeren bir öğrenme şeklidir (Tang ve diğerleri,
2009). Çevrimiçi oyunların kullanımı yoluyla öğrenmeye ise "çevrimiçi oyunlar"
denmektedir.
Dünyanın her yerinden insanlar dijital oyunlarla ilgilenmekte ve küresel video oyunu işinin
2010 ile 2019 arasında %30 artarak 19,6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (Hamizul &
Rahimi, 2021). Yakın tarihli bir video oyunu araştırmasında ise, 2.001 katılımcının %49'u
video oyunları oynadığını söylerken, %10'u bir "oyuncu" karakterine sahip olduğunu iddia
etmiştir (Hamizul & Rahimi, 2021).
Dijital oyunların eğitim ortamlarında hızla ilgi görmesi şaşırtıcı değildir. Eğitimciler, dijital
oyunun içsel karmaşıklığı ve faydalarının yanı sıra, son on yıldır disiplinler arasında etkili,
anlamlı öğrenme için sağladığı muazzam olasılık üzerinde çalışmaktadırlar (Gee, 2007;
Squire, 2009; Mc Gonigal, 2013). Dünya dillerinin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde dijital
oyunların kullanımına ilişkin ilk araştırmalar, çoğu insanın fark ettiğinden çok daha erken
başlamıştır (örneğin, Phillips, 1987; Hubbard, 1991). Dijital oyun ve dil gelişimi üzerine
teorik ve ampirik araştırmaların miktarı ise son 5 yılda oldukça arttığı gözlemlenmektedir
(örneğin, Sykes ve diğerleri 2008; Benson & Chik, 2011; Cornillie ve diğerleri 2012;
Reinders, 2012; Reinders & Wattana, 2012; Reinhardt & Sykes, 2012; Thomas, 2012;
Peterson, 2013; Sykes, 2013).
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Nadolny et al. (2020) literatüre katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını Şekil 1'de sunmuştur.

Dijital içeriğe
öğrenenin
dikkatini
çekmek.

İşbirliği, yarışma
vb. gibi diğer
iletişim yollarını
kullanabilmek.

Öğreneni
kontrol etmek,
oyunda
seçenekler
sunmak.

Öğrenen Desteği (Ön
gösterimler,destek
materyaller)

Hikaye anlatım
biçiminden
faydalanmak.

Dijital Oyun
Temelli
Öğrenimde
Birincil ve İkincil
Özellikler

Ödül, ceza ile
geri bildiri
vermek.

Şekil 1. Dijital Oyun Temelli Öğreniminde Olması Gereken Birincil ve İkincil Özellikler
Oyun tasarımcılarının oyunları nasıl ürettiği ve oyunların nasıl tasarlandığı ile ilgilenen
akademisyenler bu çerçeveyi bir başlangıç noktası olarak kullanabilmektedirler.
Araştırmacılar ve uygulayıcılar, bu yöntemi kullanarak dijital oyun tabanlı öğrenmeye ilişkin
sonuçlar çıkarabilmektedirler.
İkinci dil edinimi (Pavlenko & Lantolf 2000) ve Krashen'in Sosyo-kültürel teori bağlamında
dil öğreniminde duyuşsal engelleri azaltma hipotezi gibi dijital oyun tabanlı dil öğrenimi
(DGBLL) anlayışımızı geliştirmek için çeşitli dil edinim teorileri araştırmalarda
vurgulanmıştır. Ayrıca öğrenenlerin hedef bilgiyi keyif alarak istekli bir şekilde edindikleri
için öğrenirken oyun oynama deneyiminden faydalandıkları da ileri sürülmüştür.
DGBLL'i kullanarak öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmelerine yardımcı olmak için
eğitim teknolojisinin dil edinimine nasıl yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bazı
çalışmalar çelişkili sonuçlar verirken (örneğin, Jalali & Dousti 2012; Lucht & Heidig 2013),
daha fazla çalışma DGBLL'nin kelime bilgisi (örneğin, Ebrahimzadeh 2017; Jensen 2017), dil
bilgisi (Cornillie vd. 2017; Mehrpour & Ghayour 2017), yazma (Allen vd. 2014; Lin vd.
2018) ve konuşma (Hwang vd. 2016) alanında DGBLL'nin etkili olduklarını belirtmişlerdir.
Kahoot! Yeni içerik (kavramlar, gerçekler) eklemenin, daha önce öğretilen bilgilerin
pekiştirilmesini daha dinamik ve belirgin hale getirerek öğrencilerin yabancı dil materyalinde
yeterlilik kazanmalarına yardımcı olabileceğini göstermiştir (Wang & Tahir, 2020). Kahoot!
2013 yılında kurulduğu günden bu yana başarılı bir platform olmasına rağmen yabancı dil
sınıfında ise vaadini henüz tam olarak yerine getirememiştir. Ayrıca, öğretmenlerin onu doğru
kullanabilmeleri adına önce konuya özel anlamalarının gerçekleşmesinin gerektiği de
belirtilmiştir. Kahoot! hakkında bu araştırma sonucunda bulgular elde edilmiş öğretilen
bilginin oyunlaştırılmasının, öğretim yaklaşımıyla birlikte kullanıldığında, öğrenci katılımını
ve potansiyel olarak akademik performansı da arttırdığı gösterilmiştir.
Bingo oyunu dijital bir platform üzerine kurulmuş ve başka bir araştırmada oyunculara
verilmiştir (Mustika ve ark. 2014). Bu çalışma kapsamında bilgisayar üzerinde bir BINGO
oyunu geliştirilmiştir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Endonezce öğrenen öğrencilere okuma
öğretiminde dinamik bir değerlendirme olarak dijital bir BINGO oyunu geliştirilmiştir.
Platformlar arası bir sistem oluşturmak için web sunucusu ve işlemci mimarisini
kullanılmıştır. Değerlendirmenin soruları ve bulguları web sunucusuna kaydedilmiştir.
İstemci iki arayüze ayrılmıştır: biri rastgele sorular alabilen ve bunları 6x6 matris desenli bir
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BINGO oyununda gösterebilen sınıflar için, diğeri ise oyunun sonuçlarını analiz edebilen ve
soruları düzenleyebilen öğretmenler için olmuştur. Öğrenci, değerlendirmeyi daha etkileşimli
ve dinamik hale getirmek için sunucuya bağlı bir akıllı telefon uygulamasını kullanarak
soruları seçebilmiştir. Sonuç olarak, dijital BINGO oyunu, Endonezceyi yabancı dil olarak
öğrenen öğrencilere okuma öğretiminde dinamik bir değerlendirme aracı olarak kullanılmış,
öğrencilerin okuma yeteneklerinin değerlendirilmesinde ve motivasyonlarının geliştirilmesine
yardımcı olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen, bazı yabancı dil öğrencileri, oyun yoluyla dil
öğrenimi söz konusu olduğunda, öğrencilerin oyun sırasında dili yalnızca sınırlı bir şekilde
kullandığını iddia etmektedir.
Bir araştırma, dijital oyunların (1) oyunla oyuncu etkileşimlerinde, (2) oyunu çevreleyen
oyuncu-oyuncu etkileşimlerinde ve (3) oyun içindeki oyuncu-oyuncu etkileşimlerinde dil
kullanımını geliştirme potansiyeline sahip olduğunu bulmuştur (Sykes & Reinhardt, 2012).
Oyun temelli dil öğrenimi üzerine yapılan deneysel araştırmaların çoğunda, dili günlük
yaşamda kullanmanın kısıtlamalarından ziyade, çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda oyuncuoyuncu etkileşimlerinin dil öğrenme potansiyeline odaklanmıştır. Simülasyon oyunlarında
oyuncu-oyun etkileşimlerinin dil öğrenme potansiyelini araştırmış olmasına rağmen (örneğin,
Ranalli, 2008), çoğunlukla oyun dinamiklerinden ziyade oyuncu-oyun etkileşiminin dil
öğrenme potansiyelini destekleyen çeşitli yollara odaklanılmıştır.
Apple Watch, Fitbit, Bellabeat ve diğerleri gibi mobil teknolojilerin artan kullanışlılığı ve
popülaritesi, insanların oyunlara bakış açısını da etkileyebilmektedir (Sykes, 2017). Bazı
çevrelerde Fitbit step ve koşu yarışmaları gibi oyunlar ile Pokemon Go gibi artırılmış
gerçeklik oyunlar popülerdir. Kullanıcılar keşfederken "anında çeviri yapan bir sistem" olarak
lanse edilen Google Pixel kulaklıkları daha birkaç hafta önce piyasaya sürülmüştür. Bir
öğretmenin bir müze veya bahçeden geçerken, kendini tamamen bir oyun senaryosuna
kaptırması, öğrencilerin başlarını cihazlarından kaldırıp önlerinde bulunan nesnelere dikkat
etmelerine karşılaştıkları eserleri daha iyi anlamalarına neden olması ise buna bir örnektir.
Oyunla geliştirilmiş öğrenme (yani, ticari, kullanıma hazır oyunların kullanılması) ve oyun
tabanlı öğrenme (yani, özellikle küresel dilleri öğretmek ve öğrenmek için tasarlanmış dijital
oyunların kullanılması) hem çalışılmış hem de dijital oyunların öğrencilerin çeşitli yöntem ve
tekniklerle öğrenmelerine yardımcı olabilmektedir (Peterson, 2006; Bryant, 2008; Peterson,
2012).
Gelecekteki araştırmaların, mevcut araştırma ile bağlantılı olarak, dijital oyun tabanlı yabancı
dil öğreniminde değişiklikler önermesinin yanı sıra dijital oyunlar da dahil olmak üzere
yabancı dil öğretimi ve öğrenimi ile yeni öğrenme fırsatları açması ve çok çeşitli heyecan
verici olasılıklar sağlaması beklenmektedir. Öğrencilerin "bir sonraki seviyeye geçmek için"
zil çalana kadar çalışmak için yalvardığı bir yabancı dil sınıfını düşünün; buna karşılık,
gerektiğinde bireysel geri bildirim sağlayabilen veya herhangi bir konuda seçilmiş bir öğrenci
alt kümesiyle çalışabilen 30 kişilik bir sınıfa sahip bir öğretmen düşünün. Doğru türde dijital
oyunları sınıfa entegre etmek, eğitmenin uzmanlığından ve becerisinden en iyi şekilde
yararlanan başarılı grup ve özelleştirilmiş sınıf öğrenim deneyimleri oluşturma yaklaşımıdır.
Bu yaklaşım gelecekte de devamını sürdürecek gibi görünmektedir.
3. MATERYALLER VE YÖNTEM
3.1. İçerik Analizi
Teorik modellerin, mesleki bilgilerin ve araştırmacı verilerinin incelenmesi ve yorumlanması,
içerik analizi yaklaşımı kapsamındadır. İçerik analiz, kodlama yorumlamasında tutarlılığı
sağlamak için benzer akademik geçmişe ve dijital oyun tabanlı yabancı dil öğrenmeye
(DGBLL) aşina olan iki akademisyen tarafından yapılmıştır (Krippendorff, 1980). Çalışma
grubu, DGBLL araştırma grubunda 4 yıllık bir İngilizce öğretmeni olan bir yüksek lisans
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öğrencisi ile 10 yıllık öğretim, araştırma ve yayın deneyimine sahip alanında uzman iki
doçent tarafından yönetilmektedir.
İçerik analizi, anlamı hakkında sonuçlar çıkarmak adına bir metni veya iletişimi sistematik
olarak inceleme sürecidir (Neuendorf, 2017). Eğitimde içerik analizi, eğitim ve teknoloji
araştırma literatüründeki eğilimleri keşfetmek de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle
kullanılmaktadır (Shih vd. 2008; Bozkurt vd. 2015; Zawacki-Richter & Latchem, 2018).
İçerik analizi kategorisine giren GBL'de yayınlanan makalelerin metinlerinde benzer
bileşenleri bulmak için bu çalışmada içerik analizi kullanılmıştır. Bu yöntem, kodlama ve
analiz için bir temel olarak çalışma literatüründeki benzerliklere odaklanmaktadır
(Krippendorff, 1980). Şekil 2’de makale değerlendirme prosedürü görülebilmektedir.

Şekil 2. Makale Değerlendirme Prosedürü
(Güvenilirlik=Örtüşme Sayısı/ (Örtüşme Sayısı+Örtüşmeme) formülü kullanılarak,
kodlamanın güvenirlik düzeyi %91 olarak değerlendirilmiştir (Baltacı, 2017: 8). Kodlama
güvenilirliğinin en az %80 olması gerektiği önerilmektedir (Miles ve Hubermann, 1994; akt.
Baltacı). Veriler, çalışmanın belirlediği kriterlere uygun olarak frekans, yüzde ve görsel
tablolara dönüştürülmüş, derinlemesine incelenmiş ve analiz edilmiştir.
Değişkenler, temellendirilmiş bir yaklaşım kullanılarak çalışma literatüründen türetilmiştir
(Neuendorf, 2017). Çalışma ekibi, oyun öğrenmenin özelliklerini açıklayan çerçeveler veya
modeller kullanan deneysel araştırmaların yanı sıra eğitim seviyelerine dayalı çalışmaları
keşfetmiştir. Makaleleri teorik doygunluğa ulaşana kadar değerlendirmek adına sürekli bir
karşılaştırma tekniği kullanılmıştır (Bowen, 2008). Karakteristikler, kavramsal anlaşmaya
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dayalı olarak gruplar halinde organize edilmiş konu başlıkları iki grup hâlinde kategorize
edilerek belirlenmiştir (Şekil 3).

Birincil Kategoriler

¾
¾
¾
¾
¾

İkincil Kategoriler

Kelime
Telaffuz
Okuma
Konuşma
Yazma

¾ Motivasyon
¾ Kaygı

Şekil 3. İçerik Analizinin Gerçekleştirildiği Konu Alanları
Şekil 3’te görüldüğü üzere birincil kategoriler alanında dil becerileri kapsamında
gerçekleştirilen çalışmalar yer almakta, ikincil kategorilerde ise DGBLL ile duygusal alanlara
odaklanılan çalışmalar yer almaktadır. Her iki kategoride bulunan dil becerileri ve dijital oyun
temelli yabancı dil öğreniminin motivasyon, kaygı üzerine odaklanan çalışmalar detaylı bir
biçimde analiz edilmiştir.
Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında DGBLL kapsamında gerçekleştirilen 145 adet
çalışma incelenmiş, çalışmaların taramasında EBSCO, Scorpus, Springer, Elsevier ve Web of
Science veri tabanlarından “dijital oyun”, “oyun temelli”, “yabancı dil öğrenimi”, “oyun
temelli yabancı dil öğrenimi”, “dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi” anahtar sözcükleri
temelinde tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan 145 adet çalışma, kodlama formu
(Ek A.) kullanılarak kategorize edilmiştir. DGBLL alanındaki uzmanlar, araştırma aracının
eksiksiz ve açık olduğundan emin olmak adına kodlama formunu doğrulamaktadırlar
(Neuendorf, 2017; McKenzie vd.1999). Bu form Şekil 3’de gösterilen kategorilere ulaşmak
adına oluşturulmuştur.
4. BULGULAR
Çalışmaların betimleyici özellikleri kapsamında, oyun temelli yabancı dil öğrenimi
kapsamında dil becerilerine yönelik çalışmalara ilişkin bulgular aşağıda frekans, yüzde ve
grafik olacak şekilde sunulmuştur.
Birinci kategoride bulunan İngilizce alt becerilerine göre konu dağılımları Şekil 4’te
gösterilmektedir.

Frequency

İngilizce Alt Becerilerine Göre Konu
Dağılımları
37,93

40
20
0

3 5,17

4

Frekans

Fonetik
3

Konuşma
4

Yüzdelik

5,17

6,89
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Şekil 4. İngilizce Alt Becerilerine Göre Konu Dağılımları
Şekil 4 incelendiğinde, Toplam frekans (f=41) olarak bulunarak DGBLL üzerine en fazla
yapılan çalışmaların %37,93 (n= 2) oranında kelime düzeyinde, en az yapılan çalışmaların ise
%1,72 (n=1) düzeyinde yazma becerilerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar göz
önünde bulundurulduğunda literatürde DGBLL alanında en çok açığın yazma becerilerinde,
bunu takiben dinleme, telaffuz (fonetik), konuşma ve okuma becerileri yer almaktadır.
İkinci kategoride bulunan motivasyon ve kaygı durumuna göre yapılan çalışmalara yönelik
frekans-yüzdelik tablosu Şekil 5’te gösterilmektedir.

Motivasyon ve Kaygı Durumlarına
Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar
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Motivasyon ve Kaygı Durumlarına Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar
Yukarıdaki şekil incelendiğinde toplam frekansın (f=16) olduğu ve dil becerilerini sağlarken
yapılan çalışmaların en fazla %70,58 oranında motivasyon üzerine olduğu, en az ise %23,52
oranında DGBLL alanında kaygı üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu durum daha çok oyun
temelli yabancı dil eğitiminde yer alan öğrencilerde motivasyon durumlarında daha çok
çalışmanın olduğunu bu nedenle oyun temelli dil öğrenmenin öğrenenler üzerinde ilgi arttırıcı
bir özelliğinin bulunduğu çıkarılabilmektedir.
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu analiz çalışması DGBLL' de dil becerilerinin alt alanlarını analiz eden bir içerik analizi
çalışmadır. DGBLL'nin giderek daha önemli hâle gelen farklı dil becerilerine yönelik yapılan
bu çalışmaların kapsamlı bir analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde, bu
kapsamda yapılan araştırma sonucunda literatürde DGBLL üzerinde farklı dil becerilerine ait
çok az çalışma gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca motivasyon ve kaygı gibi faktörlerin
üzerinde yapılan çalışmalar DGBLL üzerinde yeterli sayıda bulunmamaktadır. Bu
çalışmaların gelecekte artacağı düşünülmektedir. Bu çalışma sayesinde en çok üzerinde
çalışma yapılması gereken alanlar yazma ve okuma bölümleri olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Dolayısıyla bu çalışma, DGBLL alanında dil becerileri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile
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ilgili istatistikî veriler elde edilerek gelecekte DGBLL üzerinde hangi alanda çalışma
yapılması gerektiği ile ilgili ışık tutmaktadır.
Bulgular genel olarak incelendiğinde DGBLL alanında, özellikle dil beceri alanlarının
geliştirilmesi konusunda literatürde büyük bir boşluk bulunmaktadır. Kavramsal çerçevede
oyunların tarihsel gelişimleri incelendiğinde önceleri DGBLL alanında yapılan çalışmaların
sadece kelime düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir. Hâlbuki diğer beceri alanları ile bu
çalışmaların desteklenmesi, DGBLL’nin dil öğrenim alanlarında ne derece etkili olduğunun
bulunabilmesi literatüre katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmanın sınırlılıklarının giderilmesi adına ileride yapılacak olan çalışmalarda DGBLL
üzerine sadece dil becerilerinin alanlarında değil aynı zamanda genel olarak bir içerik analizi
gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, DGBLL alanında sadece kelime bilgili alanında değil,
aynı zamanda dinleme ve yazma becerilerinde etkinliği incelenebilir, bu alanda gerekli
çalışmalar yapılarak literatüre katkı sağlanması öngörülmektedir.
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Abstract
Increasing the diversity of the environment in which economic entities cooperate with each other
requires constant and purposeful communication and exchange of information. The uniform character
of information, patterns, a unique format of economic indicators, is recognizable to all members of the
community in which economic entities exist. The goal of the global communication society is to
establish clear information standards that are achieved through technical and operational support, ie
"inter-operability"1 (IO). Today's market demands cannot be met without the support of a formalized
purposeful software system that supports enterprise workflows. A reliable software system is built on
stable, pre-developed models of standard development. The ready-made software solution is also
implemented with modern tools and methods on the economic entities of the global economic market.
This implies software superiority, multifunctional use of software and Internet technologies, which is at
the same time interesting for software development, scientific and research teams. So paradigms
„Internet of things“ (IOT) i „Cyber-physical systems“ (CPS) (Volkan Gunes, i drugi 2014), component
- based software artifacts (M. Rizwan Jameel Qureshi i Shaukat Ali Hayat 2007), software application
development components (Heineman Т i Councill Т 2001), introduce new means of identification and
data processing capabilities. New advanced information and communication technological standards
that are continuously developed, improved and completely changed, raise the level of business
complexity. New standards require a new form of presentation of input parameters and results, in the
form of modern ICT standards, a uniform technical environment. The authors will point out technical
innovative standards for the needs of business information exchange. At the same time, economic
entities, small, medium, and large financial opportunities, take care of their own mechanisms of
"Sustainable Development" with the help of stable and designed software solutions.
1

Inter- Operability (IO), Taken over: 12.2021. On web page: http://staznaci.com/interoperabilnost

www.istanbulkongresi.org

28

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), economics of sustainable
development, enterprises, standardization, software forms, reliable software system, Eco System,
Next Generation Enterprise Information System (NG EIS)

1. Introduction
The diversity of the environment in which economic entities cooperate with each other and the role
of modern technologies, creates conditions and requirements that communication between them must
be built on uniform information, recognizable to all members of the community. A unified format of
information with technical and operational support is called "Inter-Operability"2 (IO). Today's market
demands cannot be met without the strong support of a software system that implements enterprise
workflows. As a participant in modern market competition, in addition to economic and financial
requirements, the company must also meet the requirements of global society, which relate to the
elements of stable sustainable development, with the aim of its long-term survival. This implies
software superiority and multifunctional use of the Internet, which is interesting for both scientific and
research teams. Thus paradigms such as "Internet of Things" (IOT) and "Cyber-Physical Systems"
(CPS) (Volkan Gunes, i drugi 2014), Component-based software artifacts3 (The Importance Of An
Artifact In The Software Development Process 2015), components for the development of software
applications (Heineman Т i Councill Т 2001), introduce new means of identification in communication
and data processing capabilities, which has significantly contributed to raising the level of complexity
of the technical environment in which cooperation between economic entities takes place.
As business conditions are constantly advancing towards modern trends, the need for integration of
business and technical system is growing. This requires strong support for information and
communication technologies (ICT) and the formation of a standard framework in which software
solutions are generated that will preserve the purposeful role of the software system and preserve the
competitiveness of economic entities. Enterprise Information Systems (EISs) are increasingly
addressing the above challenges, limiting their survival in the marketplace. Advances in ICT have
allowed companies to reorient themselves towards a more cooperative environment (“Information /
Knowledge-Driven Environment”) (Herve´ Panetto i Arturo Molina 2008). This includes monitoring
dynamic, sustainable enterprise ecosystems, within the management framework for the development of
software systems to support sustainable enterprise development. This leads to the continuation of the
evolution of modern information systems, and consequently the infrastructure that supports the
sustainable development of the company's business system, in a new oversized market adventure with
bulky and risky ups and downs

2. Significance and role of Enterprise Inter-Operability (IO)
EB allows the exchange of information between several different systems. The information
includes data related to economic and financial support to the company, as well as operational,
organizational, technical, conceptual, service, and other information about the company and its
environment. Therefore, it is not just a question of a standard in which data and information are
uniformly generated in order to understand them, as well as how they are exchanged. In previous years,
using shared sources of knowledge, interest has risen in the research community, presenting “Inter2

Inter-Operability (IO) - “Interoperability means the ability of different systems, techniques or organizations to work together. Standards
are needed to regulate this. When two systems can work together, this is also called compatibility”
3
The Importance Of An Artifact In The Software Development Process, Taken over: 12.2021. On web page:
https://gineersnow.com/engineering/the-importance-of-an-artifact-in-the-software-development-process
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Operability” as a “formal, explicit specification of common conceptualization” (Soumaya El Kadiri, et
al. 2016). Formal specifications of information and processes create conditions for the mutual exchange
of knowledge between two different business processes that negotiate with each other.
An important role in the company is represented by data of the type of financial - operational
character, as well as the exchange of knowledge at the level of financial and managerial internal
structures in the company, or between several companies, or society. These data can generally show
how the company is progressing financially, and where it is in past and future business processes. The
issue of integration of economic entities, their mutual cooperation, especially requires monitoring of
development trends and issues of importance for their survival as well as the survival of their joint
activities in the format of sustainable development. Uniform requirements of the company are reflected
in the definition of a clear model for the development of a stable information system for the needs of
the company (EIS).
2.1.

Enterprises as complex information systems

Business entities, ie small and medium enterprises, should be viewed as complex adaptive systems,
with built-in elastic sensory capabilities in order to be able to recognize specific situations and react
accordingly. In fact, it is necessary to build a reference working model that includes: formal methods,
standardized architecture, tools, processes, model of organization and data transmission, and model of
future changes and possibilities of transformation. Such a model would ensure the universality of the
company's activities. In such an architecture of organizing business processes, in accordance with the
requirements of next generation information systems (NG EIS), companies will be able to get involved
in the global context of business systems and science, in real time. In this way, they will be able to
anticipate future decisions and realize the strategic goals of sustainable development, with the help of
multidimensional information that comes from already built EISs. EISs must necessarily include
modules that support organizational areas: planning, manufacturing, sales, marketing, distribution,
accounting, finance, human resource management, project management, inventory management (fixed
assets), service and maintenance, transportation, and e-business. An EIS consists of computers,
software, networks, people, processes, and data (David Romero i François Vernadat 2016).
2.2.

Modeling solutions for software development

NG EISs are an interactive network of people, data, things, and services open and capable of
collaborating with all entities. The features of NG EIS are identified by synthesizing various scientific
and practical papers:
x

Ubiquity: implemented by the EIS development environment that exists in the spectrum of
computer and system platforms.

x

Model - architecture - behavior of NG EIS is guided by advanced knowledge-based models. The
architecture controls the development of the software system and the functional behavior of the
company (directed to changes in customers, environment, industry, or other conditions).

x

Openness: refers to the technology and availability of software entities, artifacts.

x

Dynamic re-configurability - means that the IS operates differently and performs the same
functions differently, or even achieves a different set of functionalities based on the same or
improved set of resources. The form or model for building an enterprise information system is NG
EIS. This model uses specific functional components for different functional software
requirements. It can also be reconfigured in case of dynamic new requirements of direct users or
domain area in which the company has its business role.
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x

Multiple applicable functionalities: NG EIS is capable of identity of different uniform
functionalities for the needs of processes that are performed in the business domain. And they are
implemented in the paradigm of software reuse (Davidov Toković 2011), "reuse" of R software
components.

x

Recognition of process changes: NG EIS is able to accept processes and perform various functions
based on all levels of sensory perception.

x

Advanced reasoning and flexibility - NG EIS can change its functional abilities, to identify
incomplete data, information, knowledge.

3. Research challenges for Inter-Operable Enterprise Systems
Trends that support NG EIS are based on scientific and technological solutions. First of all, the
mutual cooperation between the existing EISs is emphasized, as well as the implementation of the
requirements of sustainable development and cooperation of the environment with the company. For
the development of NG EIS, we have identified the following challenges: the importance of contextawareness, the importance of IO, "Cyber-Physical" systems (CPS), which relate to a wide range of
integrated transport management system that should be real-time, efficient and accurate (Syed Hassan
Ahmed, Gwanghyeon Kim i Dongkyun Kim 2013), and Cloud4 systems. We can improve software
systems that support conventionally organized enterprise processes by solving issues that will
encourage the formation of a new organizational work model. By creating networks of Internetoriented companies within the EIS, NG has the potential to create new forms of cooperation between
future Internet-based companies and the Internet for all participants in the business network (IS). NG
EIS creates and maintains digital tools for the needs of Internet-based enterprises (IBPs). NG EIS for
the needs of IBP are: people, processes, data, services, which can be dynamically configured to use
business opportunities in the most efficient and effective way. The IBP business opportunity comes
from "Internet of People (IoP), Internet of Processes (IoPs), Internet of Data (IoD), Internet of Things
(IoT) and Internet of Services (IoS)". The Internet, which supports ecosystems in which companies
operate whose businesses operate in a modern framework of sustainable development, describes the
emergence of a new form of cooperation between people, processes, data, things, and services and is
implemented in the "Interoperability System" (SIO). Solutions for business network participants within
IBP include open standards, new business models, open architectures and frameworks that support
future software development on the Internet platform. These solutions represent the architecture for NG
EIS. The EIS architecture is very complex.
The technical possibilities of NG EIS development reach the creation of multiple usable values and
knowledge, and therefore the reuse of knowledge contained in past experiences (Davidov Toković
2011), which is becoming the subject of growing attention. EISs that create the conditions for the
company to monitor its business processes in accordance with the requirements of formalized standards
of sustainable development, play a key role in many segments of its business and development. This
allows EISs to collect, distribute and use data for many years to come. Therefore, to perform various
operational requirements, it is much easier to use and apply the results of expertise extracted from
experience, than to directly structure knowledge at the time of performing complex work tasks. Thus,
component-based software solutions intended primarily for software development for small and
medium enterprises (SMEs) (Davidov 2021), encourage the development of software code based on
experience and proven applied knowledge, embedded in functional software values (artifacts) and
components.
4

DBPedia: About: Cloud computing . Taken over:11.2016. On web page: https://dbpedia.org/page/Cloud_computing
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NG EIS enables a federation of functions with its smart objects, agents, and avatars. The listed
properties are used to propose the generic abstract architecture of the NG EIS, as illustrated in Figure
(Herve Panetto, et al. 2016):

Figure 3.1: Abstract architecture of NG EIS (Herve Panetto, i drugi 2016).

4. Future Internet-based software systems for enterprises
The Internet for All (IfA) has brought people, processes, data and a network of computers together
into a system. More relevant and valuable than before, information is transformed into actions that
create new opportunities, richer experience, for the development of business and business systems,
companies, and the life of the individual in general. In this context, future Internet-based companies
can be defined as a network of companies oriented towards integration and Inter-Operability with
advanced technologies, computers, communication systems, management strategy. The development
strategy of modern ICT more strongly and complexly encourages support for sustainable enterprise
development and environmental protection.

5. Conclusion
The fact is that companies are cooperating with each other, in a new environment that is currently
dominant for them. However, companies, like people, have their own identity and goals. EISs need to
cooperate perfectly and adapt dynamically to the development environment. The EB focuses efforts on
developing the strategically most important parts of EISs and business systems. The development of
social communication platforms, and in connection with this component Graphical User Interfaces5
(GUI), implements the media power of future Internet-based companies in the global market. NG EIS
are organized into a network of application software solutions, which can be used multiple times, in
which many years of expert experience have been extracted, most often created in the form of a
software-functional solution for reuse in a new EIS. Such EISs encourage sustainable development of
companies within the community. In addition, EISs store and maintain knowledge that can be useful
for future sensor companies. When this knowledge becomes available to new EISs, companies will
become able to form virtual ecosystems, data, models, services, computing resources in new,
component, software solutions. By introducing and using software components, such as the era of old
5

Grafical User Interface definition? Taken over: 12.2021. On web page: https://www.omnisci.com/technical-glossary/graphical-user-interface
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or new generation software tools or artifacts for the development of complex software systems, it is
possible that the created knowledge, resources, elements, and services have a role and importance in
business software system. Components have meaning and role in the Inter-Operability characteristics
of NG EIS. It is anticipated that aspects of the deployment and direction of the elements and
components that serve the development of NG EIS will be largely influenced by current research and
practice, particularly in the field of "Cyber-Physical Systems" and "Cloud" architecture.
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HAKASLARDA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
TRADITIONAL KHAKASS GAMES FOR CHILDREN
Anara YÜRÜMEZ
Dr. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,
ÖZET
Oyunlar çocuklar için bir ihtiyaçtır. Oyun oynarken çocuklar düşünür, heyecanlanır, mücadele
eder, problem çözer, strateji geliştirir, sabreder, rekabet ederler ve iletişimlerini geliştirirler.
Farklı bir ifadeyle oyunlar aracılığı ile çocuklar temel yaşam becerilerini edinirler. Bir
toplumdaki geleneksel oyunlar o toplumun millî değerlerini yansıtır ve nesilden nesle
aktarılarak çocukların kendi kültürünü dolayısıyla da milletini tanımasına katkıda bulunur.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel oyunların yerini televizyon,
bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünler almaya başlamıştır. Çocuklarının birçoğu internet
ve dijital oyunları tercih ederken Hakas çocuklarının geleneksel oyunları oynaması Hakas
kültürünün korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Hakaslarda günümüzde çocuklar arasında oynanan oyunlardan bazıları şunlardır: Orın Pılazah
(Yerine Geçme), Pag Tuzızah (İpi Tutma), Ala Huça (Alaca Koyun), Attan Çarıs (At Yarışı),
Hıs Hostazah (Kız Kovalamaca), Hayıs Tartızah (Kemer Çekme), Okras (Horoz), Kiik-puuri
(Dağ Keçileri ve Kurt), Hozan Orıh (Tavşan Yolu), Hur Talazah (Kemer Bulmaca), Hazıh
Tabızah (Aşık Bulmaca), Meley Tastazah (Eldiven Bırakmaca), Hol Sabızah (Kol Ayırma),
Hol Tartızah (Kol Çekmece), Hol Pazızarı (Bilek Güreşi). Doğal malzemelerle açık alanlarda
oynanan Hakas geleneksel çocuk oyunlarının çoğunlukla fiziki aktiviteye dayandığı, grup
hâlinde oynandığı, çevreyi tanımada etkili olduğu, oyunlarda bulunan tekerlemelerin ise
hafızayı kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmanın temel amacı Hakaslarda kültür aktarımının en önemli unsurlarından olan
geleneksel çocuk oyunlarını tanıtmaktır. Bununla birlikte çocuklar bu oyunları oynarken
kendi atalarına ve geçmişlerine saygı duymayı öğrenmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Hakaslar, Gelenek, Çocuk Oyunları, Kültürel Ögeler.
ABSTRACT
Games are a necessity for children. Children think, get excited, struggle, solve problems,
develop strategies, show patience, compete, and improve communication skills while playing.
In other words, children acquire basic life skills through play. Traditional games, passing
down from generation to generation, reflect the national values of the society and contribute
to the recognition by children of their culture and, therefore, their nation.
Today, with the development of technology, traditional games have begun to be replaced by
technological products such as television, computer and tablet. Although many of their
children prefer the Internet and digital games, it is of great importance for Khakas children to
play traditional games in terms of preserving Khakas culture.
Some of the games played among children in Khakas today are: Orın Pılazah (Displacement),
Pag Tuzizah (Holding the Rope), Ala Huça (Castle Sheep), Attan Çarıs (Horse Race), Hıs
Hostazah (Girl Chase), Hayıs Tartızah (Belt Pulling) , Okras (Rooster), Kiik-puuri (Mountain
Goats and Wolf), Hozan Orıh (Rabbit Trail), Hur Talazah (Belt Puzzle), Hazıh Tabızah (Love
Puzzle), Meley Tastazah (Glove Drop), Hol Sabızah (Arm Separation) , Hall Tartızah (Arm

www.istanbulkongresi.org

35

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Gripping), Hall Market (Arm Wrestling). Traditional Khakass games for children, played
outdoors using natural materials, have been found to be primarily based on physical activity,
are played in groups, are effective in recognizing the environment, and nursery rhymes in the
games have been found to strengthen memory.
The main purpose of this study is to introduce traditional children’s games, which are one of
the most important elements of cultural transfer among the Khakass. However, while playing
these games, children learn to respect their own ancestors and past.
Keywords: Khakass, Tradition, Children’s Games, Cultural Elements.
1. GİRİŞ
Hakaslar (Tadar, Hooray)
Yüzölçümü 62 bin km2 olan Hakas Cumhuriyetinin kuzey ve doğusunda Rusya Federasyonun
Krasnoyarsk, batısında Kemerova bölgeleri, güneyinde Dağlık Altay Cumhuriyeti ve Tuva
Cumhuriyeti bulunmaktadır. Ülkenin güneyi Sayan (Soyon, Soyan) dağlarıyla çevrilidir. Bu
dağlar eski Türk abidelerinde Kögmen olarak geçiyordu ve Hakaslar bu dağların güneyinde
yaşayan Tuvalılara, Soyan diyorlardı.
Hakasya Özerk Bölgesinde bulunan Hakasların nüfusu 1896’da (yaklaşık) 40 bin, 1914’te
40000, 1917’de 46800, 1936’da 44200, 1959’da 57000, 1979’da 69247 ve 1982 yılında
71000 kişidir (Arıkoğlu, 2011: 10). 1989 yılında yapılan sayımlara göre ise Hakasların nüfusu
80300 kişidir. Bunun 63000’i Hakasya’da, 2300’ü Tuva’da ve 6500’ü Krasnoyarsk Krayında
yaşamaktadır (Butanayev, 1998: 228).
Günümüzde “Hakas” genel adıyla tanıdığımız millet çeşitli boylardan oluşmaktadır: Kaçin
(Haaş, Haas), Sagay (Sa ay), Kızıl (Hızıl), Koybal (Hoybal). Koyballar Kaçin boyunun
içerisinde erimiş durumdadır. Çarlık döneminde Hakaslardan Minusin, Açin ve Abakan
Tadarları olarak bahsedilmektedir. Hakas terimi Sovyet Birliği döneminin ilk yıllarında kabul
edilmiştir. Başkentleri Abakan şehridir. Ülkenin üçte ikisi dağlık olup halkın çoğu Abakan ve
Yenisey Nehirlerinin kenarında yaşamaktadır (Yürümez, 2016: 5).
Hakasların Menşei
Eski Çin kaynakları M.Ö. II-I. yüzyıllarda “Gyan gun”, “Ge gun”, “Kyan kun” ve “Gye gu”
gibi adlarla isimlendirildikleri bilinmekte olan ve Baykal Gölü’nün batısı ile Yenisey Irmağı
etrafında yaşayan Kırgızlardan söz etmişlerdir (İsakov, 2009: 9). Tan hanedanı yıllığında IXX. yüzyıllarda (Hagas veya Syatszyas) adıyla Yenisey Kırgızlarından bahsedilmektedir
(Butanayev, 1995: 121).
L. R. Kızlasov’a göre, Eski Hakas/Kırgız Devletindeki Kırgız boyunun yönetici rolü
üstlenmesi, değişik dilleri konuşan çeşitli etnik grupları içine alan devletin adının Kırgız
olarak anılmasını sağlamıştır. Hakas ise, eski Dinlin ve Gan’gunların karışmasıyla ortaya
çıkan halkın kendisine verdiği addır. Bugünkü Kırgızlar ile Eski Kırgız/Hakas devletinin
kurucusu Kırgızlar arasında genetik bir bağ bulunmamaktadır. Bugünkü Kırgızlar Merkezi
Asya’da Kök Türk ve Uygur Kağanlıkları zamanında bulunan Türk dilli halklardan biri idi.
840-847 yıllarında bu topraklar Eski Hakaslar/Kırgızlar tarafından ele geçirildiğinde devletin
başında asıl Kırgız soyundan kimseler bulunuyordu. Doğu Moğol Hanları Eski Hakas/Kırgız
Devletini Merkezi Asya’dan sürünce Kırgız Kağanlığının hâkimiyeti altında bulunan Merkezi
Asya’nın Türk dilli halkları kendilerini Moğollardan ayırmak için Kırgız adını kullandılar
(Killi, 2002: 39).
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XIV.-XV. yüzyılda Hakasların/Kırgızların ve diğer Sayan-Altay halklarının durumu ile ilgili
bir kayda rastlanmamıştır. Moğollar istilası nedeniyle büyük bir sosyal ve kültürel düşüş
yaşayan Kırgızlar/Hakaslar, XV.-XVII yüzyıllarda küçük hanlıklara bölünmüş olarak
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Tarihçi-etnograf V. Ya. Butanayev bu oluşumları, özellikle
destanlara ve diğer tarihi anlatılara dayanarak “Hongor”, “Hongoray Etno-politik Birliği”
olarak adlandırmaktadır. Tarihi bilgilere göre Hooray (Hongoray) halkının ataları Kırgızlardı
(Butanayev, 1995: 123). 1727’de Sibirya topraklarına Rusların gelmesiyle Hongoray adı
ortadan kalkmıştır. XIX. yüzyılın ortalarına doğru Hakas etnik grupları (Kaçinler, Sagaylar,
Koyballar, Kızıllar) aynı kültürü paylaşan ve aynı dili konuşan “Tadar” halkı adı altında
birleşmişlerdir (Butanayev, 1995: 125-126).
Ekim devriminden sonra 1922’de Hakas Milli Bölgesi olarak ayrılmış, ancak bu durum
1923’te kaldırılmış, Hakas uyezdi kurulmuştur. 1925’de okruga dönüştürülmüştür. 1930’da
Batı Sibirya Krayının içinde, 1934’ten itibaren de Krasnoyarsk Krayının içinde otonom
bölgeye dönüştürülür (Tişkov, 1999: 590).
Hakas Otonom Bölgesi, 13 Temmuz 1991’de Hakas Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını alır,
29 Ocak 1992’den itibaren ise, Rusya Federasyonuna bağlı Hakas Cumhuriyeti olur. 8 Mart
1992’de ise Rusya Federasyonuna bağlı özerk bölge olarak ilan edilir.
2. GELENEKSEL HAKAS ÇOCUK OYUNLARI
Oyunlar çocuklar için bir ihtiyaçtır. Oyun oynarken çocuklar düşünür, heyecanlanır,
mücadele eder, problem çözer, strateji geliştirir, sabreder, rekabet ederler ve iletişimlerini
geliştirirler. Farklı bir ifadeyle; oyunlar sayesinde temel yaşam becerilerini geliştirirler. Genel
olarak oyun; “belli bir amaca yönelik olan ve olmayan kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen,
fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dilsel,
duygusal ve sosyal gelişimini temel alan gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin
öğrenme süreci” şeklinde ifade edilmektedir (Aliyeva, 2008: 357-367). Bir toplumdaki
oyunlar o toplumun milli değerlerini yansıtır ve nesilden nesle aktarılarak çocukların kendi
milletini ve kültürünü tanımasına katkıda bulunur. Ayrıca toplumun yaşadığı tarihi, coğrafi,
fiziki ortamın ve toplumun kültürel yapısının tesiriyle ortaya çıkan bu kültürel çocuk oyunları,
kültürün devamlılığını da sağlar (Bay ve Bay, 2020: 658).
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel oyunların yerini televizyon,
bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünler almaya başlamıştır. Çocukların birçoğu internet ve
dijital oyunları tercih ederken Hakas çocuklarının geleneksel oyunları oynaması bize göre
Hakas kültürünün korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Hakas kültüründe çocuk oyunlarına çok önem verilmektedir. Özellikle geleneksel oyunlar
kültürü taşıyıcı özelliği dışında çocukların kaynaşmasına yardımcı olmakta ve çocuklarda
sosyal ilişkiler kurma becerisini geliştirmektedir. Hakaslarda günümüzde de çocuklar arasında
oynanan oyunlardan bazıları şunlardır:
Meley çazırarı (Eldiven saklama)
Oyuncular oturarak bir çember oluştururlar. Çemberin ortasına ebe girer ve nakışlı
eldivenlerini gösterir ve hızlıca oyunculara atar. Oyuncuların eldiveni yakalaması ve hızlıca
birbirine atması gerekir. Ebenin ise eldiveni oyuncuların elinden alması lazım. Eğer ebe bir
oyuncunun attığı eldiveni yakalarsa veya elinden çeki alırsa o oyuncuyla yer değiştirir ve
oyun devam eder (https://rosuchebnik.ru/material/khakasskie-narodnye-igry-6407/).
Sargıçah (Tezek Üstünde Kayma)
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Kış oyunlarından biridir. Çocuklar sargıçah adı verilen ip geçirilmiş yuvarlak tezek
parçalarının üzerinde tepeden aşağı kayıyorlar. Tepeden inerken dönerek kaymaları gerekiyor.
En
uzak
noktaya
ulaşmış
olan
çocuk
yarışı
kazanmış
oluyor
(https://www.maam.ru/detskijsad/hakaskie-igry-i-sportivnye-sostjazanija.html).
Okras (Horoz)
Bu oyun sadece erkek çocuklarI tarafından oynanır. Oyunculardan iki takım oluşturulur.
Oyuncular tek ayakta zıplayarak birbirlerini omuzlarıyla vurarak düşürmeye çalışırlar. Daha
fazla rakip düşüren takım kazanır (https://infourok.ru/slovar-aktualnih-zaimstvovannihnazvaniy-hakasskih-igr-i-sostyazaniy-v-russkom-yazike-2373386.html).
Kürençik (Hakas Hokeyi) (Butanayev ve Vernik, 1995: 5-11)
Hakasların Kürençik oyunu bildiğimiz Hokey oyununu anımsatır. Genelde buz tutmuş nehrin
üstü temizlenerek buzdan saha hazırlanır. İki takım oluşturulur. Oyun “kürençik” adı verilen
hokey sopalarıyla oynanır. Hokey topu (saarga, toğlanmas) ağaç parçasından yapılır.
Çocuklar ayaklarına “taybas” ya da “tayğah” adı verilen patenlerini giyerler. Bu patenler
kayak parçalarından yapılır ve altına ince demir parçaları yapıştırılır. Oyunu en çok gol atan
takım kazanır.
Çuurana (Çazınçah) (Saklambaç)
Çuurana veya Çazınçah tüm dünya çocuklarının severek oynadığı Saklambaç oyununun bir
varyantıdır. Oyunda önce bir ebe seçilir. Ebeyi seçmek için bir metre kadar uzunlukta bir sopa
kullanılır. Oyuncular sopanın alt uç kısmından başlayarak sopayı sırayla tutarlar. Sopanın üst
uç kısmını tutan oyuncu ebe olur. Ebenin bu sopayı daha sonra hep yanında bulundurması
gerekiyor. Ebe oyuncuların saklanması için “Peet-peet pedeges, pedegesteŋ saadağas,
saadağastaŋ kistiges, kistigesteŋ saashan, saashanin sarındı, sanap sapsam – on altı” ya da
“Peep-peep peskeček, pes palazı hushačah, arıy-sarıy posharıy, posharıynıŋ momaġı, örlen
sıhhan örteges, hıstar tikken nančıġas, hızıl saptıġ kistĭges, oy sinnĭŋ haydatı!” diye saymaya
başlar. Ebe bir oyuncuyu bulunca “meet” adı verilen yere koşarak oyuncudan önce başta
bahsettiğimiz sopayla (çibĭrek) vurur. Bu esnada mutka “çuurana” diye bağırması lazım.
Metpeček (Körebe)
Metpeček Hakasya’daki popüler çocuk oyunlarından biridir. Bu oyuna Hakasya’nın çeşitli
yerlerinde çeşitli isimler verilmiştir. Oyun Kızıllarda “hara tökpeş”, Kaçinlerde “sorġayah
saas”, Abakan vadisindeki Kaçinlerde “sıračah” veya “sıġıray”, Sagaylarda “metpeček”,
Beltirlerde “padaanah” veya “natporah”, Şorlarda ise “süskeček” olarak bilinmektedir.
Oyunda önce ebe seçilir. Ebe seçiminde şu kelimeler kullanılır: “pitta, sutta, pira, nara, ibe,
sibe, tuba, kres”. “Kres” hangi oyuncuya denk gelirse o ebe seçilir. Ebenin gözlerini bağlarlar
ve “Sagayzıŋma, haassıŋ ma? Sagay polzaŋ, sargalta tart, hastah haraaŋnaŋ, minı kör! Haas
polzaŋ, hashayta tart, hastah haraaŋnaŋ mini kör” yani “Sen Sagay mısın ya da Kaçin misin?
Sagay isen sarar ve kör gözünle beni bul! Eğer Kaçin isen doğrul ve yeşil gözünle beni bul!”
diyerek oyunculardan biri ebeyi kendi etrafında üç kere döndürür. Oyuncular ebeye yardımcı
olmak için ayaklarını yere vururlar veya zil çalarlar. Ebe yakaladığı oyuncuyla yer değiştirir.
Hodır İnek (Uyuz İnek)
Bu oyunun ismi bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Çulım nehri civarında “kök
inek” (mavi inek), Abakan nehri civarında ise “hoor torbah” (gri dana) adı altında oynanır.
Oyun Kırgızların “uyçu” (inek çobanı) veya “kök buka” (mavi inek) ve “uyum tuudu”
(ineğim yavruladı) oyunlarıyla tamamen aynıdır (Caliyeva, 2015: 238-240).
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Oyun 5-6 erkek çocuk arasında oynanır. Yere 5-6 metre çapında bir daire çizilir. Dairenin
ortasında yuvarlak bir çukur kazılır. Orası ineğin ahırı (hazaa) olur. Oyunda inek tüyünden
yapılmış top (toġım) kullanılır. Topun içine ağırlık yapması için yuvarlak kemik veya taş
yerleştirilir, dışı ise ıslak deriyle kaplanır (https://multiurok.ru/blog/stat-ia-o-khakasskikhnarodnykh-ighrakh.html). Her oyuncunun elinde bir metre uzunluğunda bir sopa (tayah)
bulunur. Daire çizgisinin etrafında arada aynı mesafede boşluk bırakarak her oyuncu kendi
çukurunu (ĭn) kazar.
Oyunun başında önce bir çoban (sürĭgçĭ) seçilir. Bunun için çocuklar sopalarını ayaklarının uç
kısmına koyarlar ve fırlatırlar. Sopayı en yakın mesafeye fırlatan oyuncu çoban olur. Çobanın
kendi çukuru olmaz. Onun görevi uyuz ineği (topu) ahıra sokmaktır. Diğer oyuncular ise
sopalarıyla topu almaya çalışırlar ve çobanı dairenin orta kısmına yaklaştırmazlar. Eğer çoban
“uyuz ineği” ahıra sokarsa sıradaki oyuncu çoban olur. Ayrıca herkesin kendi çukurunu
koruması lazım. Bunun için topa vurduktan sonra oyuncuların sopalarını kendi çukurlarında
bulundurmaları gerekir. Çukuru ayağıyla bastırarak korumak yasaktır. Eğer çoban boş
bulduğu bir çukura kendi sopasını sokarsa o çukurun sahibi oyuncuyla yer değiştirir ve oyun
devam eder.
Aba Tökpes (Çılġı Püür) (Ayı ve Kütük)
Aba Tökpes oyununda bütün oyuncular tek sıraya dizilirler. Oyuncular birbirinin arkasına
geçerek birbirinin elbisesinin ucundan tutarlar. Önde anne durur. Onun karşısında ayı (kurt)
bulunur. Genelde ayı rolündeki oyuncuya tersine çevrilmiş bir kürk giydirilir. Ayı önce
anneye: “Bana kel yavrunu verir misin?” diye sorar. Anne de “Hayır, vermem!” deyince ayı
arkadaki oyunculara saldırır ve onları yakalamaya çalışır. Eğer ayı en sondaki oyuncuyu
yakalar ve çekip koparmayı başarırsa onu götürür. Oyun bütün “yavrular” ayıya yakalanınca
biter.
3. SONUÇ
Bu oyunlar daha çok fiziki aktiviteye dayanır; grup halinde oynanır; bedensel ve ruhsal
gelişimi olumlu etkiler; dışarıda oynanır ve çevreyi tanımada etkili olur; genellikle doğal
malzemelerle oynanır; oyunlarda tekerlemelerin bulunması çocukların ezber gücünü
kuvvetlendirir.
Son olarak değinmek istediğim nokta çeşitli oyunlar aracılığı ile Hakas kültüründe çocuklara
kültürel değerler ve mücadele ruhu aşılanmaktadır. Çocuklar oynarken hem eğitilmekte hem
kendi atalarına ve geçmişlerine saygı duymayı öğrenmektelerdir.
KAYNAKÇA
1. Aliyeva Esen, M. (2008). Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve
Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları / Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi XXI (2).
2. Arıkoğlu, E. (2011). Hakas Türkçesi Grameri. Ankara. Bengü.
3. Bay, N. D. ve Bay, Y. (2020). Kültürel Çocuk Oyunları: Türk Topluluklarında Bir
Saha Araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13(70).
4. Butanayev, V. Ya. (1995). Sibir’: Etnosı i Kul’turı (Narodı Sibirı v XIX v.). MoskvaUlan-Ude.
5. Butanayev, V. Ya. (1998). Etniçeskaya Kul’tura xakasov (Hakasların Etnik Kültürü).
(Çev. G. Killi), N.F. Katanov adına Hakas Devlet Üniversitesi Basım Evi, Abakan,
s.228
6. Butanayev, V. Ya. i Vernik, A.A. (1995). Detskiye İgrı i Sportivnıye Sostyazaniya
Narodov Hakasii. Abakan.

www.istanbulkongresi.org

39

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

7. Caliyeva, B. (2015) Türk Elderinin Uluttuk Salttuu Oyundarının Önügüüsü (Kırgız
cana Hakas Elderinin Misalında) Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Bişkek.
8. İsakov, B. (2009). XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Kırgızların Sosyal ve Ekonomik Traihi
(Sayak Uruusu (Boyu) Örneği). Bişkek.
9. Killi, G. (2002). Hakas Türkçesinin Ağızları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
10. Tişkov, V.A. (1999). Narodı i Religii Mira. Bol’şaya Rossiyskaya Entsiklopediya.
Moskva.
11. Yürümez, A. (2016). Kırgızca ve Hakasçada Fiil. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
İnternet Kaynakları
1. https://infourok.ru/slovar-aktualnih-zaimstvovannih-nazvaniy-hakasskih-igr-isostyazaniy-v-russkom-yazike-2373386.html
2. https://multiurok.ru/blog/stat-ia-o-khakasskikh-narodnykh-ighrakh.html
3. https://rosuchebnik.ru/material/khakasskie-narodnye-igry-6407/
4. https://www.maam.ru/detskijsad/hakaskie-igry-i-sportivnye-sostjazanija.html

www.istanbulkongresi.org

40

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

REKREASYON VE KENTLEŞME
(RECREATION AND URBANIZATION)
Hüseyin ÖZTÜRK
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Orcid:0000-0002-4968-586X
1.ÖZET
Her canlı gibi biyolojik bir ünite olan insan, yaşamı boyunca fiziksel çevresi ile ilişki
içindedir. İnsanlar, ilkçağlardan bu yana temel fiziksel çevre unsurları ile denge halinde olmuş
ve bunlardan yararlandığı ölçüde sağlıklı ve mutlu olabilmiştir. Yirminci yüzyılın son
çeyreğinde, artık doğayı ve doğanın ayrılmaz bir parçası olan insanı, hatta tüm yaşamı tehdit
eden birçok olumsuz faktör nedeniyle, günümüz insanının toplumsal ve fiziksel çevre
koşullan ile denge durumu bozulmaya başlamış, sağlıklı ve mutlu olabilmesi güçleşmiştir.
Bununla mücadele için insanlar sessizliğe ve doğaya yakın bir rekreasyona ihtiyaç
duymuşlardır. Doğada rekreasyon faaliyetlerine duyulan gereksinimin artış nedenlerinin
başında sanayileşme ve kentleşme gelmektedir. Bu konu ile ilgili olarak sanayileşme ve
kentleşme kavramları birlikte ele alınmaktadır. Çünkü çağımızda sanayileşmenin kentleşme
olgusunu ortaya çıkarması kadar, kentleşmenin de sanayileşmeyi getirmesi, doğal olarak bir
neden-sonuç ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır (Usta, 2012).
Kentlerin büyümesi ve dünyanın kentleşmesi içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli
olgularından birisi haline gelmiştir. Gün geçtikçe kentlerdeki nüfusun artması rekreasyonel
alanlara ihtiyacı artırmaktadır. Kentler köylerden farklı olarak tarımsal gelişim yerine sanayi
yönünden gelişmiştir. Sanayileşme ile ortaya çıkan çevresel sorunlar, hava, su vb. gibi ve
trafik sorunu gibi diğer faktörlerin insan sağlığına olumsuz etkileri, insanların doğaya çıkma,
doğa etkinliklerine katılma, diğer rekreasyonel faaliyetlere yönelme ihtiyacını artırmıştır.
Kırsal alandan kentlere devam eden göç olayı ise bu sürecin işleyişini daha da
hızlandırmaktadır. Bu olgu aynı zamanda ve büyük oranda rekreasyona yönelimi de
artırmaktadır. Zira kent yaşamından bunalan birey rekreasyonel etkinliklere yönelmektedir
(Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Kentleşme en basit anlamıyla nüfusun kentlerde yaygınlık kazanmasıdır. Kentleşme
uygarlığın gelişimine katkı sağlayan önemli süreçlerden biridir. Bu süreç sadece nüfus
birikimi değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümleri de içeren bir olgudur.
Kentlerin nüfusu daha çok kırdan kente göçlerle artmaktadır. Tarihsel süreç açısından
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bakıldığında göçün pek çok farklı nedeninin olduğu görülmektedir. Neden ve sonuç itibariyle
çok boyutlu bir olgu olan göç, her dönemde toplumsal yapıyı etkileyen dinamik bir unsur
olarak karsımıza çıkmaktadır. Kent planlaması yapılırken kentte yaşayan insanların
rekreasyonel eğilimlerine ve isteklerine bakılarak en uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Kent ve
kentleşme olgusu ve planlamaları içinde eğitim, konut, sağlık ve alt yapı boyutları yanında
rekreasyon alan ve faaliyetlerinin bir beşinci boyut olarak değerlendirilmesi önem taşı
(Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Özetle kentleşmeyle beraber rekreasyon hizmetleri gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar
hem nitelik hem de nicelik yönünden artar. Bu durumun farkında olan bazı yerel yöneticiler
ise kent içerisinde doğal ortamlar yaratarak veya bu yönden rekreasyonel alan projeleri
geliştirerek kentli insanı kent ortamında tutmayı ve kenti ile barışık yaşamaya yönlendirmeye
çalışırlar.
Anahtar Kelime:Rekreasyon, Kent, Spor.
INTRODUCTION
Human, as a biological unit like every living thing, is in contact with his physical
environment throughout his life. Since ancient times, people have been in balance with the
basic physical environmental elements and have been able to be healthy and happy to the
extent that they benefited from them. In the last quarter of the twentieth century, due to many
negative factors that threaten nature and human, who is an integral part of nature, and even all
life, the balance of today's people with social and physical environmental conditions has
started to deteriorate and it has become difficult to be healthy and happy.
To combat this, people needed silence and recreation close to nature. Industrialization
and urbanization are the primary reasons for the increase in the need for recreational activities
in nature. In this regard, the concepts of industrialization and urbanization are discussed
together. Because, in our age, the fact that industrialization brings about the phenomenon of
urbanization as well as the fact that urbanization brings industrialization naturally reveals the
existence of a cause-effect relationship (Usta, 2012).
The growth of cities and the urbanization of the world have become one of the most
important phenomena of the current century. The increase in the population in cities day by
day increases the need for recreational areas. Cities, unlike villages, have developed in terms
of industry rather than agricultural development. Environmental problems arising with
industrialization, air, water, etc. The negative effects of other factors such as traffic and traffic
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problems on human health have increased the need for people to go out in nature, participate
in nature activities, and turn to other recreational activities. The ongoing migration from rural
areas to cities further accelerates the functioning of this process. This phenomenon also
increases the orientation towards recreation to a large extent. Because the individual who is
overwhelmed by the city life tends towards recreational activities (Karakuş & Gürbüz, 2007).
Urbanization, in its simplest sense, is the expansion of population in cities.
Urbanization is one of the important processes that contribute to the development of
civilization. This process is a phenomenon that includes not only population accumulation but
also economic, social and political transformations. The population of cities is increasing
mostly with migration from rural to urban areas. From the perspective of the historical
process, it is seen that there are many different reasons for migration. Migration, which is a
multidimensional phenomenon in terms of cause and effect, appears as a dynamic element
that affects the social structure in every period. While urban planning is being done, the most
suitable environments should be prepared by considering the recreational tendencies and
wishes of the people living in the city. It is important to evaluate the recreational areas and
activities as a fifth dimension, as well as the dimensions of education, housing, health and
infrastructure, within the city and urbanization phenomenon and planning (Karakuş and
Gürbüz, 2007).
In summary, with urbanization, the problems encountered in areas such as recreation
services increase both in terms of quality and quantity. Some local administrators, who are
aware of this situation, try to keep the urban people in the urban environment and direct them
to live in peace with the city by creating natural environments in the city or by developing
recreational area projects in this direction.
Keywords: Recreation, City, Sport.

2. KENT VE KENT KURAMLARI
Konuya kısaca kent tanımları ve kent olgusunu açıklayarak başlarsak eğer birçok
literatürde farklı tanımlar yapılmaktadır.
Kent birbirinden farklı özelliklere sahip yani homojen özelliklere sahip olmayan
bireyler belirli bir zamanda ve aynı yerleşim alanında birlikte yaşamalarıdır. Kısaca kentler
homojen değil heterojen yapıya sahip insanlardan oluşmaktadır.
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Kenti birbirine benzemeyen yaşam biçimlerine sahip insanların aynı yerleşim alanında
diğer yaşam biçimlerini kabullenerek yaşayabildiği mekânlar da diyebiliriz (Karaküçük ve
Gürbüz, 2007).
Kent, mekân, zaman ve hareket kavramlarının sınırlarını belirlediği sokakları, parkları
ve insanların bir arada bulundukları mekânları içine barındıran alanlardır (Cansever, 1996).
Kentleşme yaşantısının birey yaşamına olan en büyük katkısı hiç şüphesiz ki
sosyalleşme sürecinde ön plana çıkmaktadır. Kentsel alanları kırsal alanlarla kıyasladığımızda
kentli bireylerin daha örgütlü bir yapı içinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Kentlerde var olan
bu örgüt yapısıyla bireylerin toplumsal işleyişi içinde hazırlanmalarına imkân vermekle
kalmaz, onları sosyal, politik ve ekonomik rolleri üzerinde de etkilidir. Ayrıca kentlerin temel
işlevlerinden biri olarak kabul edilen çalışma koşullarının düzenlenmesi görevinin yanında,
çalışma dışı zamanlarını da düzenlenmesinde de belirleyici bir rol üstlenmesi gibi bir görevi
daha vardır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Kent tarımsal olmayan üretimin gerçekleştirildiği, üretimin denetlendiği ve koordine
edildiği heterojen yerleşim alanında diyebiliriz (Kartal, 1978).
Kentleşme ile birlikte toplumsal hayatta bir takım değişikler olmaktadır. İliksiler
farklılaşmakta, roller çeşitlenmekte, sosyal statü ve mevki gibi ifadeler toplumsal hayatın en
önemli parçaları haline gelmekte ve insan ilişkilerine de yön vermektedir. Kentlerde modern
hayatın gerekleri olarak addedilen davranış kalıpları kent kültürü kavramı ile ifade
edilmektedir. Kentlerde günlük hayat iş bölümü ile düzenlenmiştir. Kentleşme ile iş hayatı
parçalı hale gelip, geçim faaliyetleri kol gücüne dayanan emek yoğun faaliyetlerden çok
sanayi ve ticari sermayenin kullanılışı ile elde edilmeye başlamaktadır.
Kentlerde sanayi merkezleri, kültür merkezleri, eğitim spor dinlenme tesisleri gibi
yapılar, gelişmiş ulaşım ve iletişim imkânları insan hayatını kolaylaştıran temel etmenlerdir.
Kentleşme konusundaki en önemli gelişmeye sanayi devrimi neden olurken, sanayi alanındaki
gelişme ve icatlar kentlerin önemini arttırmış bu ise beraberinde göç olgusunu getirmiştir.
Özellikle kırsal alanlardaki göçlerle beraber Avrupa kentleri yoğun bir nüfus istilası ile
karsılaşmıştır. Yoğun göçlerle beraber kent dokuları da bozulmaya başlamıştır.
Modern kentlerin etrafında sanayi isçilerini yasadığı her türlü kötü koşulun var olduğu
sanayi kentleri bu dönemde kasımıza çıkan belli baslı kent tipidir (Keleş, 2006).
Kentleşme, ister bir kırsal yerleşmenin kente dönüşmesi, ister doğrudan doğruya
kentin büyümesi biçiminde olsun nüfusun kent yerleşmelerinde yoğunlaşması, nüfusun
tarımdan endüstri hizmetlerine kayması ve buna bağlı olarak kentsel işgücü biçimlerinin
ekonomik etkinlik kazanması, fiziksel çevre ve yaşama koşullarında bir değişim sosyal
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değişme ve yeni bir biçimlenme süreci, bir yönetimsel örgütlenme süreci olarak karşımıza
çıkar (Suher, 1998).
Kentleşme, Kentlerin ortaya çıkma, gelişme ve değişme süreci kentleşme” kavramı ile
ifade edilir. Genel olarak kentleşme: “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak
kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında,
artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde
kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci olarak tanımlanmaktadır
( Keleş, 2002).
Sonuç olarak kenti, iş bölümü ve farklılaşmanın had safhada olduğu, tarımsal üretimin
yanında tarım dışı sektörlerin geliştiği, belirli teknolojik gelişme seviyelerine göre büyüklük,
heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış, sosyal ilişkilerde resmi, ikincil ilişkilerin
yaygın olduğu, örgütlenmenin geliştiği, cemaat yerine cemiyet ilişkilerinin ağırlık kazandığı
ve dışa açık toplumların yaşadığı, sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun
yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme ve eğlence gereksinimlerinin karşılandığı
yerleşim birimleri olarak tanımlayabiliriz. Birçok toplum bilimci tarafından yapılan kent
tanımlarının ortak özelliği nüfusun çokluğu, yoğunluğu, iş bölümü, uzmanlaşma ve heterojen
yapıya sahip olma olarak özetlenebilir.
Konuya kısaca kent tanımları ve kent olgusunu açıklayarak başlarsak eğer, birçok
literatürde farklı tanımlar yapılmaktadır örneğin Kent birbirinden farklı özelliklere sahip yani
homojen özelliklere sahip olmayan bireyler belirli bir zamanda ve aynı yerleşim alanında
birlikte yaşamalarıdır. Kısaca kentler homojen değil heterojen yapıya sahip insanlardan
oluşmaktadır.
Kenti birbirine benzemeyen yaşam biçimlerine sahip insanların aynı yerleşim
alanında, diğer yaşam biçimlerini kabullenerek yaşayabildiği mekânlar da diyebiliriz.Kent:
mekân, zaman ve hareket kavramlarının sınırlarını belirlediği Sokakları, Parkları ve İnsanların
bir arada bulundukları mekânları içinde barındıran alanlardır (Öztürk, 2020).
Kent yaşamını birey yaşamına olan en büyük katkısı hiç şüphesiz ki sosyalleşme
sürecinde ön plana çıkmaktadır. Kentsel alanları kırsal alanlarla kıyasladığımızda kentli
bireylerin daha örgütlü bir yapı içinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu örgüt yapısıyla
bireylerin toplumsal işleyişi içinde hazırlanmalarına imkân vermekle kalmaz, onları sosyal,
politik ve ekonomik rolleri üzerinde de etkilidir. Ayrıca kentlerin temel işlevlerinden biri
olarak kabul edilen Çalışma koşullarının düzenlenmesi görevinin yanında, Çalışma dışı
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zamanlarını da düzenlenmesinde de belirleyici bir rol üstlenmesi gibi bir görevi daha vardır
(Parker, 2003).
Son olarak Kent tarımsal olmayan üretimin gerçekleştirildiği, üretimin denetlendiği ve
koordine edildiği heterojen yerleşim alanında diyebiliriz.
3-DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KENTLEŞME NEDENLER
Tüm dünya nüfusu incelendiğinde kentlerde yaşayan nüfusun hızla arttığı
görülmektedir. Kentleşme olgusunun tarihi ne kadar eskilere dayanıyor olsa da kentleşme
eğiliminin özellikle 20.yüzyılla birlikte bir ivme kazandığı bilinmektedir. Kentleşme
sanayileşme ile birlikte hızlanmıştır diyebiliriz.
Sanayileşme çalışma yaşanının yoğunlaştığı, teknoloji, makineleşme ve otomasyonun
yaygınlaştığı bir ortamı yaratmaktadır. Avrupa da özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısından
itibaren insanların kentsel alanlara göç etmesinde ki en büyük pay şüphesiz endüstri
devrimine aittir (Reeves, 2003).
Dünyadaki kentleşme olayına Daha geniş bir yelpaze ile bakacak olursak bu durum
dünyanın farklı farklı bölgelerinde farklı nedenlerden dolayı oluşmaktadır. örneğin Amerika
ve Japonya gibi ülkelerde kentleşme daha çok teknolojinin etkisi ile hız kazanmışken batıda
ise liberal bir ekonomik düzen içinde başlayıp gelişmiştir (Kıray, 1982)
Köyde yaşayan insanların,Köy hayatından

uzaklaşarak şehirlerde yaşamaya

başlamalarının sebeplerinden biride Tarımsal işlerin teknolojik gelişmelerle birlikte daha çok
Makinelerle yapılması sonucunda kırsal alanda ki çiftçiye duyulan ihtiyacın azalmasından
kaynaklanmaktadır. Örneğin Türkiye’yi ele alacak olursak 1980 yıllarda şehirlerde yaşayan
nüfus toplam nüfusun %44 ünü oluştururken,1990’larda ise şehirlerde yaşayan nüfus toplam
nüfusun % 59 unu oluşturmaktadır. Bu gün geçtikçe şehir nüfusunun artmasına köy
nüfusunun ise azalması yolunda ilerlemektedir. Diğer bir neden ise Nüfusun artışıdır
diyebiliriz. Nüfusun artışı ile yetersiz olan tarım alanlarının Miras gibi nedenlerle
parçalanmasıdır (Akgür, 1997) .
Diğer bir neden ise Yaşam biçiminin kısırlığı diyebiliriz. Kırsal kesimde Eğitim ve
Eğlence gibi hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi kente göre oldukça alt seviyede olması ve bu
tür olanakların kısıtlı olması aile ve bireyleri köy yaşamından kente göç etmeye yöneltmiştir.
Diğer bir konu ise Hizmet sektöründe yaşanan gelişmelerdir, yani kentlerde nüfusun artması
hizmete olan gerekliliğini artırmıştır. Kentlerde nüfusun artması hizmete olan gereklilik için
bir çekici güç olmuştur. Şunu unutmamak gerekir şehirde nüfusun artması iş imkânı ile aynı
paralelde gelişmediğini belirtmekte de yarar vardır. Diğer bir neden ise Siyasal ve Hukuksal
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nedenler diyebiliriz. Ülkeyi yönetenlerin aldıkları hukuki ve bazı siyasal kararları kentleşme
olgusunu yakından etkiler.Örneğin hükümetin sanayi ile ilgili yatırımlara bazı bölgelerde
ağırlık vermesidir. Her geçen gün kente göçün artması beraberinde kent planlamasının önem
kazanmasıyla birlikte , İnsanların boş zamanı için planlama yapılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Daha önceki dönemlerle karşılaştırıldığında her geçen gün boş zaman hizmetlerinin
daha fazla önem kazandığı anlaşılmaktadır (Öztürk, 2020).
Sonuç Olarak: Kentleşme boş zaman hizmetlerini yaratır ve artan kentleşme ile birlikte
kentlerdeki yaşam kalitesini artırma sürecinde boş zaman hizmetlerine önemli bir görev
düşmektedir. Gelişmiş ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda ortaya çıkan diğer fark ise,
dünyanın birçok ülkesinde kentleşme ve sanayileşme orantılı bir biçimde büyümesinden
kaynaklanmakta iken bizim ülkemizde bu durum bazı kentlerin daha hızlı büyümesine ve
beraberinde plansız kentleşme, gecekondulaşma, suç ve suçların artmasına neden olmuştur.
Bizde çarpık kentleşmenin diğer bir sebebi ise Terörizmdir.
Kısaca Türkiye’de kentleşme ve nedenlerinden bahsetmek gerekirse:
Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Gelişmiş ülkelere
bakıldığında Türkiye daha hızlı kentleşme göstermektedir. Bu durumun sebebi ise gelişmiş
ülkelerin bu durumu bizden daha önce tamamlamış olmalarıdır.
Gelişmiş ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda ortaya çıkan diğer fark ise,
dünyanın birçok ülkesinde kentleşme ve sanayileşme orantılı bir biçimde büyümesinden
kaynaklanmakta iken bizim ülkemizde bu durum bazı kentlerin daha hızlı büyümesine ve
beraberinde plansız kentleşme, gecekondulaşma, suç ve suçların artmasına neden olmuştur.
Bizde çarpık kentleşmenin diğer bir sebebi ise Terörizmdir (Öztürk, 2020).
4-KENTLEŞME VE REKREASYON
Boş zaman olgusu öncelikle sanayileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı bir
değerdir. Eğitim Düzeyi ve Mesleki statüsü yükselen ekonomik durumu iyileşen kentli
bireyler için daha çok ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu gün geçtikçe artmaktadır. Kentleşme
bilincinin gelişmesi ile birlikte Kentleşmenin Tutum ve Davranışlara olan en büyük yansıması
ise: Dinlenme, Fiziksel, Kültürel ve Sanatsal etkinliklere katılım gibi boş zaman
değerlendirme alışkanlığında bir değişimin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Rekreasyon el faaliyetlere katılım sonucu bireyin elde edeceği faydalar kısa süreli ve uzun
sürelidir.
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a-Kısa süreli katılımlarda İş, Aile hayatını ve Doğayı sevme gibi kısa süreli hazlar
oluştururken.
b-Uzun süreli katılımla elde edeceği faydalar ise Yaşamın kalitesini Artırma ve Yaşamdan
Doyum hissetme gibi hazlar elde edebilir ( Es ve Ateş, 2004).
Kentler bireylerin ekonomik yaşamlarına ve çalışma koşullarına ortam yaratma kalmaz
aynı zamanda bireylerin rekreasyon el ihtiyaçlarını giderek düzenleyici ve yönlendirici
görevleri de üstlenir. Kentler bu görevlerini yerine getirirken boş zaman hizmetlerinin niteliği
ve nicelliğinde önemli çeşitlilik arz etmektedir. Sanayileşmenin sonucu olarak oluşan
kentleşme sürecinde iki önemli unsur olan çevre ve insan ihmal edilmiş ve gereken özen
gösterilmemiş bu durum günümüzde bile hala devam etmektedir. Konu üzerinde önemle
çalışılmalı ve çözümler üretilmelidir. Hızla büyüme nedeniyle kentler göç eden veya önceden
kentte yaşayanlar için gerekli uygun yaşama koşullarının oluşturulması için gerekli olan
teknik yeterlilik ve kapasiteye

ulaşamamıştır. Bu durum beraberinde ortaya çıkan

monotonluk kentli insanın rekreasyon ihtiyacını daha da artırmıştır (Kartal, 1983).
Bu durumda önemli olan bireyin bu ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kent-kentleşme:
Spor, Turizm, Kültür-Sanat ve daha birçok etkinliğin yapıldığı-yaptırıldığı ortamlar
oluşturulmalıdır. Bu durum istihdamın oluşması, Ekonomik, Sosyal- Kültürel canlılık,
Kaynaşma ve Hareket anlamını taşımalıdır. Kentte boş zaman planlaması yapılırken
demografik katmanlara önem verilmeli ve her yaş kitlesine de hitap edecek Rekreatif
alanların oluşturulması büyük önem taşımaktadır.Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. Yüz
yılımızın içinde hızla ilerleyen kentleşme yanında bozulan Toplumsal ve Fiziki çevre
koşulları kişilerin sağlıklı ve mutlu olmasını zorlaştırmıştır. Mutluluğu ve huzuru arayan
insanın rekreasyon ihtiyacı da artmıştır Kentte yaşayan birey için kentin bireye sunacağı
rekreasyon el hizmetler bir hak olarak değerlendirtmelidir (Öztürk, 2020; Tutual, 2004).
İnsan

hakları

evrensel

beyannamesi

ile

uyumlu

Avrupa

kentli

hakları

Deklarasyonu’nun 7. Maddesi spor ve boş zaman: yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa
olsun her birey için spor ve boş zamanlarını değerlendirebileceği olanakların sağlanması
şeklindedir.
İlkeleri ise:
1-Tüm kent sakinleri Eğlence, Dinlence ve Spor faaliyetlerinde yer alma hakkı vardır.
2-Yapılacak olan Spor alanlarının sağlıklı ve güvenli olarak tasarlanmalıdır.
3-Kent sakini kişisel potansiyelleri doğrultusunda istediği sporu yapma hakkına sahiptir
(Toprak, Yavaş ve Görün, 2004).
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3. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KENTLEŞME NEDENLERİ
Kentleşme gün geçtikçe gelişen veya gelişmekte olan tüm dünya ülkeleri için olumlu
veya olumsuz bazı sonuçları ile önemli bir olgu olmuştur. Tüm dünya nüfusu incelendiğinde
kentlerde yaşayan nüfusun hızla arttığı görülmektedir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Kent olgusu sanayileşme ile başlayan bir süreçtir. Sanayileşme çalışma yaşanının
yoğunlaştığı, teknoloji, makineleşme ve otomasyonun yaygınlaştığı bir ortamı yaratmaktadır
(Kartal, 1978).
Her ne kadar kentleşme sanayileşme ile başlayan bir süreç olarak ilişkilendirilse de bu
çok da doğru olmayacaktır, çünkü kentleşmenin yapısal ve zamansal boyutları da bulunduğu
kabul edilmektedir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Kentleşme olgusunun tarihi ne kadar eskilere dayanıyor olsa da kentleşme eğiliminin
özellikle 20.yüzyılla birlikte bir ivme kazandığı bilinmektedir. Kentleşme sanayileşme ile
birlikte hızlanmıştır diyebiliriz. Avrupa da özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren
büyük kitlelerin kentsel alanlara göç etmesinde ki en büyük pay şüphesiz endüstri devrimine
aittir.
Daha geniş bir yelpaze ile bakacak olursak dünyada ki kentleşme olgusuna, bu durum
dünyanın farklı farklı bölgelerinde farklı nedenlerden dolayı oluşmaktadır, örneğin Amerika
ve Japonya gibi ülkelerde gibi ülkelerde kentleşme daha çok teknolojinin etkisi ile hız
kazanmışken batıda ise liberal bir ekonomik düzen içinde başlayıp gelişmiştir (Karaküçük ve
Gürbüz, 2007).
Köy

hayatından

insanlar

uzaklaşarak

şehirlerde

yaşamaya

başlamalarının

sebeplerinden biride tarımsal işlerin teknolojik gelişmelerle birlikte daha çok makinelerle yapılması sonucunda kırsal alanda ki çiftçiye duyulan ihtiyacın azalmasından
kaynaklanmaktadır. Örneğin Türkiye’yi ele alacak olursak 1980 yıllarda şehirlerde yaşayan
nüfus toplam nüfusun %44 ünü oluştururken, 1990’larda ise şehirlerde yaşayan nüfus toplam
nüfusun % 59 unu oluşturmaktadır, bu gün geçtikçe şehir nüfusunun artmasına köy nüfusunun
ise azalması yolunda ilerlemektedir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Diğer bir nedenleri ise
1-Nüfusun artışıdır diyebiliriz. Nüfusun artışı ile yetersiz olan tarım alanlarının miras
gibi nedenlerle parçalanması ve tarımda teknolojinin kullanılması köy nüfusunun kente göç
etmesine neden olan sebeplerdendir diyebiliriz.
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2-Yaşam biçiminin kısırlığı diyebiliriz. Kırsal kesimde eğitim ve eğlence gibi
hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi kente göre oldukça alt seviyede olması ve bu tür olanakların
kısıtlı olması aile ve bireyleri köy yaşamından kente göç etmeye yöneltmiştir.
3-Hizmet sektöründe yaşanan gelişmelerdir, yani kentlerde nüfusun artması hizmete
olan gerekliliğini artırmıştır. Kentlerde nüfusun artması hizmete olan gereklilik için bir çekici
güç olmuştur. Şunu unutmamak gerekir şehirde nüfusun artması iş imkânı ile aynı paralelde
gelişmediğini belirtmekte yarar vardır.
4-Siyasal ve hukuksal nedenler diyebiliriz. Ülkeyi yönetenlerin aldıkları hukuki ve
bazı siyasal kararları kentleşme olgusunu yakından etkiler. Örneğin hükümetin sanayi ile ilgili
yatırımlara bazı bölgelerde ağırlık vermesidir.
5-Her geçen gün kente göçün artması beraberinde kent planlamasının önem kazanması
veya daha kritik bir rol alması ile birlikte, İnsanların boş zamanlarını(sanat, kültür, spor,
tiyatro, müzeler, kütüphaneler, parklar, doğayı koruma, dışarıda yeme içme ve sosyalleşme)
içinde

planlama

yapılması

gerekliliği

ortaya

çıkmıştır.

Daha

önceki

dönemlerle

karşılaştırıldığında her geçen gün boş zaman hizmetlerinin daha fazla önem kazandığı
anlaşılmaktadır (Güner, 1997).
Sonuç olarak, kentleşme boş zaman hizmetlerini yaratır ve artan kentleşme ile birlikte
kentlerdeki yaşam kalitesini artırma sürecinde boş zaman hizmetlerine önemli bir görev
düşmektedir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Kısaca Türkiye’de Kentleşme ve Nedenlerinden Bahsetmek Gerekirse:
Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Gelişmiş ülkelere
bakıldığında Türkiye daha hızlı kentleşme göstermektedir. Bu durumun sebebi ise gelişmiş
ülkelerin bu durumu bizden daha önce tamamlamış olmalarıdır.
Gelişmiş ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda ortaya çıkan diğer fark ise,
dünyanın birçok ülkesinde kentleşme ve sanayileşme orantılı bir biçimde büyümesinden
kaynaklanmakta iken bizim ülkemizde bu durum bazı kentlerin daha hızlı büyümesine ve
beraberinde plansız kentleşme, gecekondulaşma, suç ve suçların artmasına neden olmuştur
(Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
4. KENTLEŞME VE REKREASYON
Kentsel alanlarda yaşayanların, kent yaşamının monotonluğu ve bunalımından kaçma
arzusu, turizm ve rekreasyon faaliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden birisidir (Sağcan,
1986).
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Denetlenemeyen hızlı süreci içinde doğa ve insan gerçeği ihmal edilmekte ve çevre
kirlenmesi" olarak bilinen bir dizi sorunun tüm yaşamı tehdit etmesine neden olmaktadır. Günümüz "sanayi uygarlığının insanı ise, büyük kentlerdeki yaşam şartları yüzünden bir bakıma
"hasta insan" konumuna düşmüştür. Sanayileşmenin zorunlu sonucu olan kentleşme olgusu
ise günümüzde dev ölçeklerde yaşanmaktadır. Kentsel nüfusun toplam nüfusun içindeki payı
gittikçe artmakta ve bir tür kent yaşamı egemenliği başlamaktadır.
Örneğin sanayileşmenin sonucu olarak oluşan kentleşme sürecinde iki önemli unsur olan
çevre ve insan ihmal edilmiş ve gereken özen gösterilmemiş bu durum günümüzde bile hala
devam etmektedir (Aslan, 1993).
Hızla büyüme nedeniyle kentler göç eden veya önceden kentte yaşayanlar için gerekli
uygun yaşama koşullarının oluşturulmasını için gerekli olan teknik yeterlilik ve kapasitesine
ulaşamamıştır. Bu durum beraberinde ortaya çıkan monotonluk kentli insanın rekreasyon
ihtiyacını daha da artırmıştır. Bu durumda önemli olan bireyin bu ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır.
Kent kavramını boş zaman olgusunun ortaya çıktığı ve kullanıldığı mekanlar olarak
ele aldığımızda ise kentleşme, rekreasyon hizmet ve imkanlarının yaşama geçirildiği
durumları oluşturur. Bir başka tanımla kent-kentleşme-kentlileşme spor, turizm, kültür-sanat
ve daha birçok etkinliğin yapıldığı- yaptırıldığı ortamları doğurur. Bu durum istihdamın
oluşması, ekonomik, sosyal- kültürel canlılık, kaynaşma ve hareket anlamını taşımaktadır
(Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Başka bir tanım yapmak gerekirse örgütlerle iletişim içinde olan, eğitilen ve boş
zamanının farkında olarak bu zamanını verimli bir şekilde geçirme eğiliminde olan insandır
(Erkut, 2007).
Yaklaşık yüz yıllık bir tarihsel süreçte kentsel dönüşümün yayılması ve kentlerin yeni
kimlik kazanması, ekonomik, sosyal, kültürel faktörlerle beraber, rekreasyon el imkanların
yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Gün geçtikçe kent nüfusunun artması ile Kentsel dönüşüm planlamalarında önemle
yerini alan ve alması gereken bireylerin boş zaman kullanım ihtiyaçları artmasıdır. Kentsel
dönüşüm toplumların rekreasyon el ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak zorundadır.
Bireyin boş zaman davranışlarını kent ortamının yarattığı sosyal ve fiziki çevre yakından
etkilemekte ve zenginleştirmektedir.
Boş zaman öncelikle sanayileşme, kentleşmenin ortaya çıkardığı bir değerdir. Eğitim
düzeyi ve mesleki statüsü yükselen ekonomik durumu iyileşen kentli bireyler için daha çok
ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu gün geçtikçe artmaktadır.

www.istanbulkongresi.org

51

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Ülkemizde son yıllarda hızla artmaya başlayan kentsel dönüşüm planlaması içerisinde
kentli insan için her geçen gün anlamı artan boş zaman olgusu yer edinmeye başlamıştır.
Kentli birey zorunlu ihtiyaç haline dönüşen ve özellikle bir kent hastalığı olan ve stres ve
hareketsizliği yenecek rekreasyon el etkinliklere katılma isteği çağdaş kent planlamacılarını
harekete geçirmektedir.
Kentleşme bilincinin gelişmesi ile birlikte Kentleşmenin tutum ve davranışlara olan en
büyük yansıması ise dinlenme, fiziksel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım gibi boş
zaman değerlendirme alışkanlığında bir değişimin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Kentler bireylerin ekonomik yaşamlarına ve çalışma koşullarına ortam yaratma kalmaz
aynı zamanda bireylerin rekreasyon el ihtiyaçlarını giderek düzenleyici ve yönlendirici
görevleri de üstlenir. Kentler bu görevlerini yerine getirirken boş zaman hizmetlerinin niteliği
ve nicelliğinde önemli çeşitlilik arz etmektedir.
İnsanların geçmişle karşılaştırıldığında daha çok boş zamana ihtiyaç duymaktadır
çünkü bireylerin sosyalleşmesinde ve daha çok insanla iletişim içinde olmasında ve diğer,
önemli konu olan gün içinde oluşan stresten kurtulmasında ve daha fazla sosyal desteğe
ihtiyacını karşılamak için rekreasyon el aktivitelere katılım payı her geçen gün artmaktadır
Rekreasyon el faaliyetlere katılım sonucu bireyin elde edeceği faydalar kısa süreli ve
uzun sürelidir. Kısa süreli katılımlarda iş, aile hayatını ve doğayı sevme gibi kısa süreli hazlar
oluştururken, uzun süreli katılımla elde edeceği faydalar ise yaşamın kalitesini artırma ve
yaşamdan doyum hissetme gibi hazlar elde edebilir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Kentte yaşayan birey için kentin bireye sunacağı rekreasyon el hizmetler bir hak
olarak değerlendirilmelidir. İnsan hakları evrensel beyannamesi ile uyumlu Avrupa kentli
hakları Deklarasyonu’nun 7. Maddesi spor ve boş zaman yaş, yetenek ve gelir durumu ne
olursa olsun her birey için spor ve boş zamanlarını değerlendirebileceği olanakların
sağlanması şeklindedir.
İlkeleri ise:
1-Tüm kent sakinlerini eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yer alma hakkına sahiptir.
2-Spor alanlarının sağlıklı ve güvenli olarak tasarlanmalıdır.
3-Kent sakini kişisel potansiyelleri doğrultusunda istediği sporu yapma hakkına sahiptir
(Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
Boş zamanın iyi planlanmaması ve yeterince sunulmaması kentli birey için hırsızlık,
kötü alışkanlıklar ve suça yöneltebileceği ortamlarda doğurabilir. Kentte boş zaman
planlaması yapılırken demografik katmanlara önem verilmeli ve her yaş kitlesine de hitap
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edecek rekreasyon el alanların oluşturulması büyük önem taşırmaktadır (Carroll ve
Alexandris, 1997).
Yüz yılımızın içinde hızla ilerleyen kentleşme yanında bozulan toplumsal ve fiziki
çevre koşulları kişilerin sağlıklı ve mutlu olmasını zorlaştırmıştır. Mutluluğu ve huzuru
arayan insanın rekreasyon ihtiyacı da artmıştır (Karaküçük ve Gürbüz, 2007).
İnsanoğlunun yaşam sürecinin değişik evrelerinde doğaya ve rekreasyona olan isteği
de değişik nitelik ve boyutlarda olduğundan kentsel alanlarda bu isteği karşılayabilecek
verilerin hem oluşturulması hem de geniş bir yelpaze içinde sunulması gerekmektedir
(Usal,1991).
Sonuçta günümüz insanı, sağlıksız ve monoton kent yaşamından uzaklaşarak doğaya
dönmekte, doğal turizm kaynaklarından da yararlanmak üzere doğada rekreasyon
faaliyetlerine yönelmektedir. Bu yolla insanlar kendi şartlarına uygun rekreatif faaliyetlerde
yer alarak bir nevi şehrin verdiği olumsuz yaşamdan uzaklaşarak sağlıklı ve mutlu olacakları
ortamlarda var olmaya çalışmaktadırlar.
5. SONUÇ
İnsanoğlunun yaşam sürecinin değişik evrelerinde doğaya ve rekreasyona olan isteği
de değişik nitelik ve boyutlarda olduğundan kentsel alanlarda bu isteği karşılayabilecek
verilerin hem oluşturulması hem de geniş bir yelpaze içinde sunulması gerekmektedir.
Kentlerde yoğunlaşan çevre sorunlarıyla birlikte zorlaşan yaşam şartlarıyla da
mücadele içinde olan günümüz insanı; bedensel, psikolojik ve sosyal sorunlarıyla iç içe
yaşamak zorunda kalmaktadır. İnsanda ve onun yaşadığı çevrede oluşan bu olumsuz değişim,
çağımız insanının rekreasyon gereksiniminin büyük ölçüde artmasına yol açmaktadır. Bu
durumda kentli, zaman zaman rekreasyon amacıyla, bir parça da olsa uzaklaştığı doğaya
geçici de olsa dönmenin yollarını aramaktadır.
Bununla beraber kent yakın çevrelerinde doğal nitelikli, işlevsel kırsal rekreasyon
alanlarının çok az bulunması ve var olanlarında giderek azalması; insanların ekonomik
imkanları ve zamanları ölçüsünde, rekreasyonel amaçlarla çok daha uzak yörelerdeki
rekreasyonel turizm alanlarına yönelmelerini zorunlu hale getirmektedir.
Sonuçta günümüz insanı, sağlıksız ve monoton kent yaşamından uzaklaşarak doğaya
dönmekte, doğal turizm kaynaklarından da yararlanmak üzere doğada rekreasyon
faaliyetlerine yönelmektedir. Kentleşmeyle beraber rekreasyon hizmetleri gibi alanlarda
karşılaşılan sorunlar hem nitelik hem de nicelik yönünden artar. Bu durumun farkında olan
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bazı yerel yöneticiler ise kent içerisinde doğal ortamlar yaratarak veya bu yönden
rekreasyonel alan projeleri geliştirerek kentli insanı kent ortamında tutmayı ve kenti ile
barışık yaşamaya yönlendirmeye çalışmaktadırlar.
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IN THE LIGHT OF THE ARCHIVE DOCUMENTS, IN THE TERM OF ATATURK,
THE LEGAL PROCESS WHICH IS IMPLEMENTED AGAINST THE PRESIDENT,
THE GOVERNMENT, THE TURKISH, THE REPUBLIC, THE INSTITUTIONS AND
ORGANS OF THE STATE AGAINST THE INSTITUTIONS AND ORGANS
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA, ATATÜRK DÖNEMİNDE, CUMHURBAŞKANINA,
HÜKÜMETE, TÜRKLÜĞE, CUMHURİYETE, DEVLETİN KURUM VE
ORGANLARINA KARŞI AŞAĞILAMA SUÇU İŞLEYENLERE YÖNELİK
YÜRÜTÜLEN HUKUKİ SÜREÇ
Doç. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
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ÖZET
Hakaret kavramı, günümüzde Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde; bir kimseye onur,
şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya
sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırılması olarak tarif edilmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından önce hakarete dayalı çok sayıda dava söz konusu
olmuştur. Yeni Türk Devleti’nin kurulması, yeni bir rejimin benimsenmesi, devlet başkanının
tespit edilmesi, cumhuriyet hükümetlerinin kurulmaya başlaması ile birlikte toplumda
hakarete dayalı suçlar işlenmeye başlamıştır. Bu durum karşısında 01 Mart 1926 tarihinde
kabul edilen 765 numaralı Türk Ceza Kanunu önleyici ve cezalandırıcı bir rol üstlenmiştir.
Söz konusu kanun gereğince, Türklüğe, Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Büyük Millet
Meclisine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, kanunlara, memurlara, devletin yargı
organlarına, askeri ve emniyet teşkilatına yönelik her türlü hakaret karşısında nasıl hareket
edileceği karara bağlanmıştır. Böylece Türk Ceza Kanunu’nun bu maddesini ilgilendiren
suçları işleyenler hakkında gerekli hukuki yaptırımlar yapılmıştır.
765 numaralı Türk Ceza Kanunu’nun yukarıda yer alan suçları düzenleyen ilgili maddeleri,
1936, 1938, 1946, 1961, 2002 ve 2003 yıllarında bazı değişiklikler geçirmiştir. Bu çalışmada,
Atatürk Döneminde devletin temel kişi ve kurumlarına karşı işlenen aşağılama eylemi
kapsamında olan suçlar hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın devamında bu suçlar karşında
Türk Ceza Kanunu gereğince yürütülen hukuki süreç ile ilgili örnek arşiv belgeleri
incelenecektir. Araştırma sürecinde ilgili konu hakkında yapılmış olan çalışmalar gözden
geçirilecek ve disiplinlerarası bir analize gidilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk Dönemi, Türk Ceza Kanunu, aşağılama, hakaret.
ABSTRACT
The concept of insult is defined in Article 125 of the Turkish Penal Code; It is defined as
attacking a person's honor, honor and dignity by attributing a concrete act or fact that may
offend his honor, dignity and dignity, or by cursing. Before the establishment of the Republic
of Turkey, there were many lawsuits based on defamation. With the establishment of the new
Turkish State, the adoption of a new regime, the determination of the head of state, and the
establishment of republican governments, crimes based on insults began to be committed in
the society. In the face of this situation, the Turkish Penal Code No. 765, adopted on March
01, 1926, assumed a preventive and punitive role. Pursuant to the said law, it has been
decided how to act in the face of all kinds of insults against Turkishness, the Republic of
Turkey, the Grand National Assembly of Turkey, the Government of the Republic of Turkey,
the laws, the civil servants, the judicial organs of the state, the military and the security forces.
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Thus, necessary legal sanctions were made against those who committed the crimes related to
this article of the Turkish Penal Code.
The relevant articles of the Turkish Penal Code numbered 765, which regulate the abovementioned crimes, underwent some changes in 1936, 1938, 1946, 1961, 2002 and 2003. In
this study, information will be given about the crimes within the scope of the act of
humiliation committed against the main persons and institutions of the state during the
Atatürk Period. In the continuation of the study, sample archive documents related to the legal
process carried out in accordance with the Turkish Penal Code against these crimes will be
examined. During the research process, studies on the subject will be reviewed and an
interdisciplinary analysis will be attempted.
Keywords: Atatürk Period, Turkısh Penal Code, humiliation, movement.
GİRİŞ
Onur; Fransızca honneur, Latince-İtalyanca onore kelimelerinden dilimize geçmiştir. Şeref ise
dilimize Arapça’dan geçmiştir. Onur; insanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı,
haysiyet, izzetinefis demekken şeref; yücelik, büyüklük, insanlar arasında geçerli ve makbul
olma anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi onur ve şeref kavramları iki başka dilden
Türkçe’ye geçmiş olup özünde aynı şeyi ifade etmektedirler. Yine Arapça’dan dilimize
geçmiş olan hakaret ise, onur kırma, küçük düşürücü söz veya davranış olarak
açıklanmaktadır. Bu nedenle onur, şeref ve saygınlık kavramları aynı şey olup bireyin toplum
içinde diğer kişiler karşısındaki sosyal değerlerini ifade eder. Hakaret ve sövme ise bireylerin
bu saygınlıklarının saldırıya uğramasıdır. Hakaret etmek; kişilerin birey olmaktan
kaynaklanan ve diğer kişiler nezdinde sahip oldukları sosyal değerin yok sayılması ve
kişilerin sosyal değerlerinin yok sayılarak kişiliklerinin değersizleştirilmesidir. Suçun hukuki
konusu, suçla korunmak istenen hukuki varlık ya da menfaattir. Hakaret suçunun hukuki
konusu ise bireyin toplum içindeki saygınlığı, yani sosyal bir kavram olan şereftir. Hakaret
bireyin toplum içindeki saygınlığını zedeleyebileceği gibi bireyin kendisine karşı duyduğu özbireysel saygınlığını da zedeleyebilir. Bu nedenle doktrinde bir insanın kendisine yönelik
beslediği iyi duygu (sübjektif-iç şeref) ve diğer kişilerin o insana verdiği değer ve saygı
(objektif-dış şeref) şeklinde ayrım da yapılarak hakaretin her iki tür saygınlığı zedeleyebilecek
nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Şeref, kişilerin toplum içindeki saygınlığının yanı sıra
bireyin kendisi hakkındaki kanaatlerini de içeren karma bir niteliğe sahiptir.1
Hakaret suçu konusu itibariyle bir tehlike suçu olup, fiilin dış dünyada somut bir değişiklik
meydana getirmesine yer verilmemiştir. Filin tamamlanmış sayılması için failin amaçladığı
neticenin gerçekleşmesi gerekmez. Bu yönüyle suç, soyut bir tehlike suçudur. Mağdur
kendisine yönelen fiil nedeniyle kesinlikle üzüntü duymasa ya da kişilik olarak bu tahkirden
etkilenmese de suç tamamlanmış olur. Burada mağdurun kendi yargısından çok fiilin objektif
olarak tahkir edici nitelik taşımasıdır.2 Hakaret suçunun varlığı için mağdurun isminin
mutlaka söylenmiş, isnadın açıkça belirtilmiş olması gerekmez; önemli olan mağdurun belirli
veya belirlenebilir olmasıdır. Matufiyet olarak da ifade edilen bu durumda önemli olan
hakaretin kime yöneldiğinin tespit edilebilir olmasıdır. Mağdura doğruca hakaret edilmiş,
hakaret fiilinin doğrudan faili hedef almış olması da gerekmez. Dolaylı hakaret de denilen
durumlarda bir kişiye yönelik hakaret fiilinin bu kişiyle irtibatlı başka kişilerin de mağdur
olması sonucunu doğurabilir. Bunun yanı sıra mağduru doğruca hedef alan sözler söylemek
yerine dolambaçlı ifadeler kullanmak suretiyle, ima veya soru soran ifadelerle hakaret
edilmesi de olanaklıdır. Burada önemli olan nedensellik ilişkisinin kesin olarak tespit
1

Devrim Aydın, “Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan), Cilt: 19, Sayı: 2, 2013, s.881-882.
2
Mine Arısoy, “Hakaret”, TBB Dergisi, Sayı: 72, 2007, s.169.
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edilmesidir.3 Hakaret suçunun oluşumu için ise genel kast yeterlidir, özel kast aranmaz.
Ayrıca tahkir saiki de gerekmez. Şaka yapma, alay etme saiki ile hareket eden kimsenin
eylemi hakaretin objektif unsurlarını taşıyorsa, yine de suç oluşacaktır. Fail, yaptığı isnat ile
mağdurun şeref, onur ve saygınlığını rencide edeceğini bilmeli ve istemelidir.4
Bu suçun faili herkes olabilir. Madde metninde “aşağılayan kişi” denildiği için bu suçun faili
açısından herhangi bir özel durum söz konusu değildir. Bu suçun 765 sayılı TCK’daki
karşılığını oluşturan 159. maddedeki suçun maddi unsuru, “tahkir ve tezyif etmek” şeklinde
düzenlenmiştir. Maddi unsuru oluşturan hareketlerden “Tahkir”, kelime olarak hakaret etme,
hor görme, küçük düşürme, onur kırma, aşağılama, gurur kırıcı davranış ve hareketlerde
bulunma anlamına gelmektedir. “Tezyif” ise, bayağı, adi, küçük düşürücü ve mağdurun şeref
ve haysiyetini pek büyük ölçüde rencide edici, bir kelime ile hakir görücü tahkirleri
içermektedir. Diğer bir ifadeyle, tezyif, tahkirden kemiyyet ve vahamet itibariyle daha ağırdır.
TCK anayasal organların manevi şahsiyetini ancak bu gibi pek ağır ve alçaltıcı hakaretlere
karşı korumuş, hakaretamiz olmakla beraber tezyif edici, adileştirici, istihkar edici ve ağır bir
mahiyet arz etmeyen söz ve yazıları cezalandırmamıştır. Ayrıca 159. maddede, tahkir ve
tezyif tabirleri birlikte kullanılarak bu fiil, basit hakaret suçundan ayrı kabul edilmiş ve sözü
edilen suçun meydana gelmesi için eylemin hem tahkir ve hem de tezyif edici nitelikte olması
gerekli sayılmıştır. 765 sayılı TCK döneminde suçun soruşturulması ve kovuşturulması
Adalet Bakanı’nın iznine tabi kılınmışken, 5237 sayılı TCK’da bu suç açısından herhangi bir
izin şartı öngörülmemiştir.5
ÖZEL TAHKİR SUÇLARI
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, şeref ve haysiyeti ihlâl eden suç tiplerinin bazıları sadece insan
şerefine tecavüzü cezalandırdığı halde, diğer bazıları şereften başka manevî değerlere veya
hukuki menfaatlere saldırıları cezalandırmaktadır. İnsan şerefine saldırıları cezalandıran suç
şekillerine genel tahkir suçları, şereften başka değerlere saldırıları cezalandıran suç şekillerine
ise özel tahkir suçları adı verilmektedir. Buna göre genel tahkir kapsamındaki suçlar, 765
sayılı Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babında “Şahıslara Karşı Cürümler” başlığı altındaki
yedinci fasılda, hakaret ve sövme cürümleri adıyla6, 480 ve 490. maddeler arasında
düzenlenmiştir. Bu maddelerde hakaret, hakaretin tahrif edilmiş belgeye dayanması, ispat
hakkı ve yöntemi, sövme, matufiyetin belirlenmesi, hakaret ve sövmeye mağdurun haksız
hareketleriyle sebebiyet vermesi, savunma dokunulmazlığı, hakaret ve sövme içeren yazı,
resim vb. müsadere ve imhası, şikâyet ve şikâyetten vazgeçme, özel zamanaşımı süresi
hükümleri düzenlenmiştir.7
Özel tahkir suçları ise Türk Ceza Kanununun değişik maddelerinde düzenlenmiştir: Türk
Bayrağını, Devletin sair hâkimiyet alâmetini, millî renkleri taşıyan şeyleri tahkir (m. 145);
Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme (m. 158); Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet
Meclisini, Hükümetin manevî şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin askeri veya emniyet veya
muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin manevi şahsiyetini tahkir (m. 159/1). Türkiye
3

Aydın, a.g.e., s.885-886.
Arısoy, a.g.m., s.170.
5
Mehmet Emin Artuk, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu
(5237 sayılı TCK m. 301)”, TBB Dergisi, Sayı: 70, 2007, s.232-233.
6
“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 765 sayılı yürürlükten kaldırılan kanundan farklı bir düzenlemeye
gitmiştir. 765 sayılı kanunun 480. maddesi hakaret suçunu, 482. maddesi ise sövme suçunu
düzenlemişti. Böylece, kişilerin toplum içindeki onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek fiilleri
belli bir ağırlık ölçütüne tabi tutmuştu. 5237 sayılı kanun, 125. maddesiyle 480. ve 482. maddeleri
birleştirdi, sövme suçunu hakaret suçunu bir unsuru haline getirdi.” Mustafa Özen, “Hakaret Suçu ve
İnternet Yoluyla İşlenmesi”, TBB Dergisi, Sayı: 75, 2008, s.107.
7
Müyesser Karagöz, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda Hakaret Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s.3; Berrin Akbulut, Cumhurbaşkanına Hakaret
ve Sövme Suçu, s.272.
4
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Cumhuriyeti kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi kararlarına sövme (m. 159/3); yabancı
devlet başkanını, dost devlet sancak ve armasını, elçileri tahkir (m. 164-167); dinî ve ruhani
memurları tahkir ve tezyit (m. 175, 176); ölünün na'ş ve kemiklerini tahkir (m. 178); memura
muvacehesinde ve ifa ettiği vazife dolayısıyla veya vazife sırasında hakaret ve sövme (m. 266,
267); adli, İdarî, siyasî veya askerî bir heyete hakaret ve sövme (m. 268); hâkime duruşma
sırasında hakaret ve sövme (m. 268). Bu tür suçların kanunda ayrıca öngörülmesinin ve cezalandırılmasının sebebi, tahkir fiillerinin mağdurun şeref ve haysiyeti yanında daha üstün başka
bir hukukî menfaati de ihlâl etmesidir.8
Araştırma konumuz 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), ilk şeklinde, kanunun ikinci
kitabının “Devletin Emniyetine Karşı Cürümler” başlıklı birinci babının “Devlet Kuvvetleri
Aleyhinde Cürümler” isimli ikinci faslında yer almaktaydı. Maddenin ilk şekli; “Büyük Millet
Meclisi’ni veya Hükümetin şahsı manevisini veya ordu ve donanmasının yahut Türklüğü
tahkir ve tezyif edenler hakkında dahi bundan evvelki madde ahkâmı tatbik olunur. Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına sövenler altı ayı geçmemek üzere hapsolunur ve otuz liradan yüz
liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur” biçiminde düzenlenmiştir. Bu suçtan dolayı
takibat yapılabilmesi, 160. madde uyarınca, “Büyük Millet Meclisi Riyasetinden” izin
verilmesi şartına bağlıydı.9
Türk Ceza Kanunu’ndaki 11 Haziran 1936 tarihli değişiklikle birlikte “Türklüğü, Büyük
Millet Meclisini, Cumhuriyeti, Hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler
bir seneden altı seneye kadar hapis cezası” ile cezalandırılmaya başlanmıştı. Yaptırımın altı
seneye kadar çıkmasının ardındaki gerekçe Büyük Millet Meclis Başkanlığı’na 10 Nisan 1936
tarihinde sunulan 6/1135 sayılı Adliye Encümeni Mazbatasında şu şekilde yer verilmiştir:
“Son zamanların bazı hadiseleri delaletiyle... Devletin emniyet ve selameti her türlü fena
hareketlere karşı cezai müeyyidelerle mahfuz bulundurmak lüzumu tahakkuk etmiştir”. Bu
gerekçeden savaş yılları sonrası yeni bir devlet kurulmasının ardından 13 yıllık süreçte
yaşanan siyasi hadiselerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu fıkranın devamındaki fıkrada
“Devletin silahlı kuvvetleri” ile “Adliyenin manevi şahsiyeti” de koruma altına alınmaktadır.
Dolayısıyla savaş sonrası siyasi rejimin etkilerinin hem koruma altına alınan kurumların
arttırılması ile suçun genişletilmesinde, hem de verilen cezada artırım olmasında önemli rol
oynadığını söylemek mümkündür. Sancar’a göre de bu ciddi değişiklikler devleti daha güçlü
bir şekilde koruma endişesinden kaynaklanmaktadır. 160. maddede yer alan izin şartı
açısından ise şu hüküm getirilmiş bulunmaktadır: “159. maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında yazılı Hükümetin veya Adliyenin manevi şahsiyetini veya Cumhuriyeti alenen
tahkir ve tezyif hallerinde takibat yapılması Adliye Vekâletinin iznine bağlıdır”. 11 Haziran
1936 itibariyle ilk kez madde kapsamına dâhil edilen “aleniyet” unsuruna da dikkat çekmek
gerekmektedir. Bu unsur ile birlikte tahkir ve tezyif hareketi ancak alenen işlenmesi halinde
cezalandırılabilir hale getirilmiştir. Mukayeseli hukukta da mutlak suretle öngörülen aleniyet
ilkesinin (TCK m. 90a) ülkemizde uygulamaya 1936 itibariyle konulduğu anlaşılmaktadır.10
Atatürk Döneminde 765 sayılı TCK’nın 159. maddesi, 1938 tarih ve 3531 sayılı kanunla
değiştirildikten sonra; “Türklüğü, Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhuriyeti, Hükümetin manevi
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezası ile
cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet veya muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin
manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenlere de aynı ceza verilir. Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına alenen sövenler, altı ayı geçmemek üzere hapis ve 30 liradan 100 liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Türklüğü tahkir ve tezyif, yabancı memlekette bir Türk
tarafından işlenirse verilecek ceza üçte birden eksik olmamak üzere artırılır” şeklini almıştır.
Yapılan değişiklik çerçevesinde madde kapsamında korunan kurumlara “emniyet ve
8
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muhafaza kuvvetleri” dâhil edilmiştir. Bunun yanında suçun kovuşturulmasının maddenin
önceki şekillerinde olduğu gibi muhtelif mercilerin iznine bağlı olması doğru görülmeyerek
izin verme yetkisi sadece Adliye Vekâletine tanınmıştır.11
Cumhurbaşkanı söz konusu suçla ilgili korunun değerlerden biri olup, Anayasa ile meydana
getirilmiş tek kişilik bir organdır. Üstelik Cumhurbaşkanı devletin, dolayısıyla bütün devlet
kuvvetlerinin başı olarak korunması gereken düzeni temsil etmektedir. Bu nedenle en yüksek
konumda bulunan kişinin her türlü saygısız fiil ve hareketlere karşı korunması gerekmiş ve
söz konusu suç “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” babının, “Devlet Kuvvetleri
Aleyhinde Cürümler” faslında yer almıştır. Zira Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçu,
Cumhurbaşkanının kişisel şeref ve haysiyetini ihlâl ettiği gibi, Cumhurbaşkanlığı makamının
varlığını ve onurunu, devletin egemenliğini ve diğer devletlerle olan ilişkilerini de
etkilemektedir.12 Bu sebeple Cumhurbaşkanına hakaret suçu için öngörülen ceza hakaret
suçunun cezasına nazaran daha ağırdır. Cumhurbaşkanına ilişkin bu özel koruma devlet
başkanı sıfatıyla temsil ettiği çeşitli değerlerin dışavurumu olarak değerlendirilen
görevlerinden doğmaktadır. Bu görevler cumhurbaşkanının devletin başı sıfatıyla Türkiye
Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Kanun
maddesinin Cumhurbaşkanını bireysel olarak da koruduğu akılda tutulacak olursa bu suçla
cumhurbaşkanının “şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki
saygınlığı”nın da gözetilmek istendiği görülecektir. Kanuni düzenleme cumhurbaşkanı
hakarete maruz kaldığı takdirde fail hakkında kamu davası açılmasını adalet bakanının iznine
tabi kılmıştır.13
765 sayılı Kanunun 159. maddesinde ve 2008 yılına kadar 5237 sayılı kanunun değişiklikten
önceki halinde “Türklük” kavramı bulunmaktaydı. Türklük kavramını açıklamak gerekirken
Sancar’a göre kültür esasına, etnik esasa dayalı ya da salt hukuk eksenli tanımlar
yapılabilecektir. Bu nedenle böyle belirsiz bir kavramın ceza yargılamasının konusu
olmasının tehlikeli olduğu kabul edilmektedir. Eski kanun itibariyle sadece bir etnik kökene
bağlı değerlerin korunduğuna dair tartışmalar söz konusuydu. Yargıtay Türklük ibaresini 159.
madde uygulaması zamanında “Türk milletini oluşturan insani, dini, tarihi değerleri ile milli
dil, milli duygular ve milli geleneklerden oluşan milli, manevi değerler bütünü” olarak
yorumlamaktaydı.14 Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu devlet yönetim biçimidir.
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti” tabiri, devletin yürütme organı olarak başbakan ve
bakanlardan oluşan bakanlar kurulunun tümünü ifade etmektedir. “Devletin yargı organları”,
yalnız yargı makamını değil, savcılığı da kapsar. “Devletin askeri teşkilatı”ndan maksat, Türk
Silahlı Kuvvetleri, yani Ordudur. “Devletin emniyet teşkilatı” tabiri ise, vatandaşların
güvenliğini sağlayan, suç faillerini yakalayan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel
Komutanlığı’na bağlı polis ve jandarma güçlerini ifade etmektedir.15
ÖZEL TAHKİR SUÇLARINA ÖRNEKLER
Örnek 1.
Adliye Vekili Mahmud Esat tarafından Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen 3 Ekim 1927
tarihli yazıda, “Hükümetin şahsı manevisini ve Reis-i Cumhur Hazretlerini tahkir eylediği
iddiası olunan Gavur Ali nam şahs hakkındaki evrak Tire Müdde-i Umumiliğinden
gönderilmekle leffen arz ve takdim kılındı. Bunlardan hükümetin şahs-ı manevisini tahkir
cürmünden dolayı takibat ifası Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi
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Riyaseti Celilesinden izin verilmesine bağlı olduğundan ifa-yı muktezasına müsaade
buyurulmasını rica ederim.16
Başvekil namına müsteşar tarafından Adliye Vekaletine gönderilen 3 Teşrini sani 1927 tarihli
yazıda, “4 Ekim 1927 tarih ve 515 numrolu tezkereye cevaptır: Ceza Kanunun 160. Maddesi
mucibince takibat-ı kanuniye icrası, Büyük Milet Meclisi Riyasetince tensip edilen ve
muktezi muamelenin ifası 29 Ekim 1927 tarih ve 4822 numrolu tezkere ile bildirilen Gavur
Ali’ye aid evrak, muktezası ifa buyurulmak üzere, takdim olunmuştur.”17
Adliye Vekili Mahmud Esat tarafından Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen 4 Ekim 1927
tarihli yazıda, “Hükümetin şahsı manevisini ve Reis-i Cumhur Hazretlerini tahkir eylediği
iddia olunan Gavur Ali nam şahs hakkındaki evrak Tire Müdde-i Umumiliğinden
gönderilmekle leffen arz ve takdim kılındı efendim.18
Başvekil tarafından Büyük Millet Meclisi Riyasetine yazılan 4 Ekim 1927 tarihli yazıda,
“Yeni Ceza Kanunu 160. Maddesi mucibince muktezi muamele edilmek üzere Adliye
Vekaleti’nin musaddak sureti merbut 4 Ekim 1927 tarih ve Ceza İşleri Müdüriyeti 515/12165
numrolu tezkeresiyle gönderilen Gavur Ali nam şahsa aid evrak takdim olunmuştur.
Mutezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim.”19
Büyük Milet Meclisi Reisi tarafından Başvekalet’e gönderilen 29 Ekim 1927 tarihli yazıda, “4
Ekim 1927 tarih ve 6/4372 numrolu tezkereye cevaptır: Gavur Ali hakkında takibat ifası
münasib görülmüş ve merkuma aid mürsel evrak leffen iade takdim kılınmıştır. İfa-yı
muktezasına müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim.”20
Örnek 2.
Adliye Vekaleti Vekili tarafından 2 Ağustos 1926 tarihinde Başvekaleti Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “Mehmed nam şahsın hükümete ve Reis-i Cumhur Hazretlerine
tefevvühatda bulunduğuna dair Ankara Birinci Müdde-i Umumiliğinden gönderilen evrak
rabden takdim kılındı. Merkuma isnad olunan ef’al meyanındaki hükümetin şahsiyet-i
maneviyesini tahkir ve tezyif fiilinden dolayı yeni ceza kanunun 160. Maddesine tevfikan
takibat icrası Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesi’nden izin verilmesine mütevakkıf
bulunduğundan muktezasının ifasına delalet buyurulmasını rica ederim.”21
Başvekil tarafından 2 Ağustos 1926 tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyasetine gönderilen
yazıda, “Yeni Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince muameleyi kanuniyesi ifa edilmek
üzere Adliye Vekaleti’nin musaddak sureti merbuten 2 Ağustos 1926 tarih ve 90/9425
numrolu tezkeresiyle gönderilen Ankara’nın Çorbacı Mahallesinden katil Mehmed’e aid
evrak takdim edilmiştir. Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını
rica eylerim.”22
Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Eylül 1926 tarihinde Başvekalete gönderilen yazıda, “8
Eylül 1926 tarih ve 6/3557 sayılı tezkereye cevaptır: Ankara’nın Çorbacı Mahallesinden katil
Mehmed hakkında takibat-ı kanuniye ifası münasib görülmüştür. İfa-yı muktezasına müsaade
buyurulmasını rica ederim.”23
Başvekil tarafından 11 Eylül 1926 tarihinde Adliye Vekaletine gönderilen yazıda, “2 Eylül
1926 tarih ve 90/9425 sayılı tezkereye cevaptır: Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince
hakkında takibat-ı kanuniye icrası Meclis Riyasetinden cevaben yazılan 11 Eylül 1926 tarih
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ve 2311 numrolu tezkerede bildirilen Ankara’nın Çorbacı Mahallesinden katil Mehmed’e aid
evrak takdim olunmuştur.”24
Örnek 3.
Adliye Vekaleti Vekili tarafından 15/16 Ağustos 1927 tarihinde Başvekaleti Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “Hükümetin şahsiyeti maneviyesi ile Reis-i Cumhur Hazretlerine
tefevvühat-ı lisaniyede bulunmakla maznun-u ileyha İstanbul’da Mevlehihane Kapusu
civarında Aydın kethüda mahallesi sakinlerinden ve Türk tebaasından Mihal ve Triyandafil
haklarında olub İstanbul Müdde-i Umumiliğinden gönderilen evrak-ı tahkikiye rabden takdim
kılındı. Bunlardan hükümetin şahsiyet-i maneviyesine vaki tefevvühatdan dolayı takibat icrası
Türk Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince Büyük Milet Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin
verilmesine bağlı olduğundan muktezasının ifasına delalet buyrulmasını arz eylerim
efendim.25
Adliye Vekaleti Vekili Receb tarafından 18 Ağustos 1927 tarihinde, “Adliye Vekaleti’nin
Ceza İşleri Müdüriyeti 16 Ağustos 1927 tarih ve 444/9716 numrolu tezkeresi suretidir.
Hükümetin şahsiyeti maneviyesi ile Reis-i Cumhur Hazretlerine tefevvühat-ı lisaniyete
bulunmakla maznün-uialeyha İstanbul’da Mevlevihane Kapusu civarında Aydın Kethuda
nahallesi sakinlerinden ve Türk tebaasından Mihal ve Triyandafil haklarında olub İstanbul
müdde-i Umumiliğinden gönrelien evrak-ı tahkiye rabten takdim kılındı. Bunlardan
hükümetin şahsiyet-i maneviyesine vaki tefevvühatdan (uygunsuz sözler) dolayı takibat icrası
Türk Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinden
izin verilmesine bağlı bulunduğundan muktezasının ifasına delalet buyurulmasını arz eylerim
efendim.26
Başvekil tarafından 18 Ağustos 1927 tarihinde Büyük Millet Riyasetine gönderilen yazıda,
“Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince muktezi muamele ifa eylemek üzere Adliye
Vekaletinin musaddak sureti merbut 16 Ağustos 1927 tarih ve Ceza İşleri Müdüriyeti 9816
numrolu tezkeresiyle gönderilen İstanbul’da Mevlehihane Kapusu civarında Aydın kethüda
mahallesi sakinlerinden ve Türk tebaasından Mihal ve Triyandafil haklarındaki evrak takdim
olunmuştur. Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim
efendim.27
TBMM Reisi tarafından 17 Eylül 1927 tarihinde Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen yazıda,
“18 Ağustos 1927 tarih ve 6/3765 numrolu tezkereye cevabtır: İstanbul’da Mevlevihane
Kapusu civarında Aydın Kethüda Mahallesi sakinlerinden ve Türk tebaasından Mihal ve
Triyandafil haklarında takibat ifası münasib görülmüş ve merkumana aid evrak-ı mersule
leffen iade ve takdim kılınmıştır. İfayı muktezasına müsaade buyurulmasını rica eylerim
efendim.28
Başvekil namına Müsteşar tarafından 21 Eylül 1927 tarihinde Adliye Vekaletine gönderilen
yazıda, “15/16 Ağustos 1927 tarih ve Ceza işleri Müdüriyeti 444/9816 numrolu tezkere
cevabıdır: Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince takibat-ı kanuniye icrası, Büyük Millet
Meclisi Riyasetince tensib edilen ve muktezi muamelenin ifası 17 Eylül 1927 tarih ve 4763
tezkire ile bildirilen İstanbul’da Mevlevihane kapusu civarında Aydın Kethüda mahallesi
sakinlerinden ve Türk tebaasından Mihal ve Triyandafil haklarındaki evrak muktezası
buyrulmak üzere, takdim olunmuştur.29
Örnek 4.

24

BCA 030.10/31.177.19.
BCA 030.10/34.154.11.
26
BCA 030.10/34.154.11.
27
BCA 030.10/34.154.11.
28
BCA 030.10/34.154.11.
29
BCA 030.10/34.154.11.
25

www.istanbulkongresi.org

62

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Adliye Vekili Mahmud Esat tarafından 29 Ağustos 1926 tarihinde Başvekalet-i Celileye
gönderilen yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına söğmeye ve Reis-i Cumhur
Hazretlerine lisanen tecavüzatda bulunmaktan maznun Yalvaç Kazasının İğneli karyesinden
Hacı Hüseyin oğlu Aziz hakkındaki evrak-ı tahkikiye leffen takdim kılındı. İş bu fiillerden TC
kanunlarına söğmek cürmünden dolayı takibat-ı kanuniye icrası Büyük Millet Meclis Riyaseti Celilesinden izin verilmesine bağlı olduğundan muktezasının ifasına delalet buyrulmasını
rica ederim efendim.30
Başvekil tarafından 1 Eylül 1926 tarihinde Büyük Millet Riyasetine gönderilen evrakta, “
Yeni Ceza Kanunun160. Maddesi mucibince muamele-yi kanuniyesi ifa edilmek üzere Adliye
Vekaleti’nin musaddk sureti merbut 1 Eylül 1926 tarih ve 113/10874 numrolu tezkeresiyle
gönderilen Yalvaç Kazasına merbut İğneli Karyesinden Hacı Hüseyin oğlu Aziz’e aid evrak
takdim olunmuştur.31
TBMM Reisi tarafından 5 Ekim 1926 tarihinde Başvekalete yazılan yazıda, “1 Eylül 1926
tarih ve 6/3824 numrolu tezkereye cevabtır: Yalvaç Kazasına merbut İğneli Karyesinden Hacı
Hüseyin oğlu Aziz hakkında olbabdaki kanuna tevfikan takibat-ı kanuniye ifası münasib
görülmüş ve evrak-ı mersuli aynen ve iadeten takdim kılınmış olmağla ifayı muktezasına
müsaade buyrulmasını rica edrim.32
Başvekil tarafından 5 Ekim 1926 tarihinde Adliye Vekaletine gönderilen yazıda, “1 Eylül
1926 tarih ve 113/10874 numrolu tezkereye cevabtır. Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince
takibat-ı kanuniye icrası Büyük Millet Meclisi Riyasetince tensib edilen ve mukteziyi
muamelat iafası 5 Teşrini evvel 1926 tarih ve 2367 numrolu tezkere ile buyrulan Yalvaç
Kazasına merbut iğneli karyesinden Hacı Hasanoğlu Aziz’e aid evrak muktezası ifa
buyrulmak üzere takdim olunmuştur.33
Örnek 5.
Başvekil tarafından 13 Teşrini sani 1926 tarihinde Adliye Vekaletine gönderilen yazıda,
“...İstanbul’da Balıkpazarında Maksudiye Hanım’ın alt katında ticaretle meşgul Nevşehir’li
Topuzoğlu Yorgi...”34
TBMM Reisi, 13 Kasım 1926, Başvekalete
Başvekil 31 Teşrini evvel 1926, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 31 Teşrini evvel 1926’da Başvekalet-i Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “Reis-i Cumhur Hazretleriyle Türk Hükümetinin şahsı maneviyesini ve
Türklüğü tahkir eylediği iddiasıyla maznun Komisyoncu Topuz oğlu Yorgi veled Bedros
hakkında İstanbul zabıtasınca tanzim edilip mahall-i mezkur Müdde-i Umumiliğinden
gönderilen evrak leffen takdim kılındı. Merkuma isnad olunan ef’alden Türk Hükümeti’nin
şahsı manevisini ve Türklüğü tahkir fiili hakkında takibat icrası Ceza Kanunun 160. Maddesi
mucibince Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan
muktezasının ifasına delalet buyurulmasını rica ederim.”35
Örnek 6.
Başvekil tarafından 6 Teşrini evvel 1926 tarihinde Adliye Vekâletine gönderilen yazıda,
“...Erzincan’ın Cimci Karyesinden ve Foça kazasının bağ arasında ikamet eden Veli oğlu
Ahmed’e aid evrak mukteza-yı ifa buyrulmak üzere takdim olunmuştur.”36
TBMM Reisi, 6 Kasım 1926, Başvekalete
Başvekil 17 Teşrini evvel 1926, TBMM Riyasetine,
30
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Adliye Vekâleti Vekili tarafından 17 Teşrini evvel 1926’da Başvekâlet-i Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “Merkuma isnad olunan ef’alden Türk Hükümeti’nin şahsı manevisini
tahkir maddesi hakkında takibat icrası Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince Büyük Millet
Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan muktezasının ifasına
delalet buyurulmasını rica ederim.”37
Örnek 7.
Başvekil tarafından Adliye Vekâletine gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 13 Kasım 1926, Başvekâlete
Başvekil 31 Teşrini evvel 1926, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili tarafından 31 Teşrini evvel 1926’da Başvekâlet-i Celiliye’ye gönderilen yazıda,
“Reisi Cumhur Hazretleri hakkında tefevvühatda bulundukları ve Türklüğü tahkir
eyledikleri iddia olunn Mari binti Kosti, Manik binti Javik ve Abraham zevcesi Hayyanoş ve
Foromo binti Filib haklarında olub İstanbul Müdde-i Umumiliğinden gönderilen evrak-ı
tahkikiye leffen takdim kılındı. Mezburelere (adı geçen bayanlara) isnad olunan maddelerden
Türklüğü tahkir fiili hakkında takibat icrası, Türk Ceza Kanunun 160 maddesi mucibince
Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan ifa-yı
muktezasına müsaade ve delalet buyrulmasını rica ederim efendim.”38
Örnek 8.
Başvekil vekili müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 3 Teşrini sani 1927 tarihinde
gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 29 Ekim 1927, Başvekalete
Başvekil 3 Ekim 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 30 Ekim 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen
yazıda, “Reis-i Cumhur Hazretlerine gıyabında tecavüzat-ı lisaniyede bulunduğu ve
hükümetin kanunlarına söğdüğü iddia edilen Merzifon Kazsı üçüncü kısım Varidat Katibi
Mehmet Dilber Efendi hakkında mahalli zabıtasınca tanzim edilip Amasya Müdde-i
Umumiliğinden gönderilen evrak-ı tahkikiyeyi ibtidaiyye leffen takdim kılındı. Muma ileyhe
isnad olunan efal meyanında hükümet kanunlarına söğmek fiili de mevcud ve Türk Ceza
Kanunun 160. Maddesi mucibince bu babda takibat icrası Büyük Millet Meclisi Riyaset-i
Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan ifa-yı muktezasına müsaade-yi celilerine
rica ederim efendim.”39
Örnek 9.
Başvekil vekili müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 3 Teşrini sani 1927 tarihinde
gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 29 Ekim 1927, Başvekalete
Başvekil 4 Ekim 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 4 Ekim 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen
yazıda, “Hükümetin şahsı manevisini ve Reis-i Cumhur Hazretlerini tahkir ve tazyif etdiği
iddia olunan Krom madeni nakliye memuru Kemal Efendi hakkında tutulan evrak Kütahya
Müdde-i Umumiliğinden gönderilmekle leffen arz ve takdim takdim kılındı. Hükümetin şahsı
manevisini tahkir edenler hakkında takibat ifası ceza kanunun 160. Maddesi mucibince Büyük
Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı olduğundan ifa-yı muktezasına
müsaade buyrulması arz ve rica olunur efendim.”40
Örnek 10.
37
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Başvekil tarafından Adliye Vekaletine 14 Teşrini evvel 1926 tarihinde gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 11 Ekim 1926, Başvekalete
Başvekil 27 Eylül 1926, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 28 Eylül 1926’da Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen
yazıda, “Sirkat (hırsızlık) ve Ganime’yi tehdit ve Reis-i Cumhur Hazretleriyle hükümet-i
hazıra alyhinde tefevvühatta bulunduğu iddiasıyla maznunen mevkuf Balıkesir’in Urcağaz
mahallesinden Hasan oğlu Arnavut Hüseyin hakkında Karesi Müdde-i Umumiliğinden
gönderilmiş evrak rabten takdim kılınmıştı. Merkume isnad olunan ef’allerden hükümet-i
hazıra aleyhinde tefevvühatta bulunmak maddesinden dolayı hakkında takibat icrası Ceza
Kanunun 160. Maddei mucince Byük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine
bağlı bulunduğundan muktezasının ifasına delalet buyrulmasını rica ederim fendim.”41
Örnek 11.
Başvekil namına Müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 3 Teşrini sani 1927 tarihinde
gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 29 Ekim 1927, Başvekalete
Başvekil 4 Ekim 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 4 Ekim 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen
yazıda, “Reisi Cumhur Hazretleri aleyhinde gıyaben tecavüzat-ı lisaniyede bulunduğu ve
Türklüğü tahkir eylediği ihbar olunan Ali Haydar hakkındaki evrak-ı tahkikiye rabten takdim
kılındı. Merkuma (adı geçen) isnad olunan mevadda Türklüğü tahkir eylemesinden dolayı
hakkında takibat icrası Türk Ceza Kanunu’nun 160. Maddesi mucibince Büyük Millet Meclis
Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan muktezasının müsaraaten
(ivedilikle) ifasına delalet buyurulmasını rica ederim efendim.”42
Örnek 12.
Başvekil namına Müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 25 Kanunu evvel 1926 tarihinde
gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 25 Aralık 1926, Başvekalete
Başvekil 15 Aralık 1926, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 15 Aralık 1926’da Başvekalet-i Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “...Reisi Cumhur Hazretlerine tefevvühatda bulunmak ve hükümetin
şahsı manevisini tahkir eylemek ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına söğmek
maddelerinden maznun olup tutuklu bulunan Haşimoğlu İdris hakkında İzmir Müdde-i
Umumiliğinden gönderilen evrak rabten takdim kılındı. Merkuma isnad olunan fiillerden
hükümetin şahsı manevisini tahkir etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına söğmek
maddelerinden dolayı hakkında takibat icrası Türk Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince
Büyük Millet Meclis Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan
muktezasının müsaraaten (ivedilikle) ifasına delalet buyurulmasını rica ederim efendim.”43
Örnek 13.
Başvekil namına Müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 25 Ocak 1927 tarihinde gönderilen
yazıda,
TBMM Reisi, 25 Ocak 1927, Başvekalete
Başvekil 22 Kanunu evvel 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 18 Ocak 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen
yazıda, “35. Alay Zabitanından inzibata memur Mülazim Hüsnü Efendi’nin 12/13 Ocak 1927
gecesi devriye efradına silah attığı ve polis karakolu önünde polisleri darp ve tahkir eylediği
ve Reis-i Cumhur Hazretlerine tecavüzat-ı lisaniyede bulunduğu Van Müdde-i
41
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Umumiliğinden bildirilmektedir. İsnad olan maddelerden Türklüğü tahkir fiilinden dolayı
hakkında takibat icrası Türk Ceza Kanunun 160. Maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi
Riyaset-i Celilesinde izin verilmesine bağlı bulunduğundan muktezasının ifasına delalet
buyrulmasını rica ederim. Diğer maddelerden dolayı derhal takibat icrası zımnında mahalli
Müdde-i Umumiliğinden tebligat ifa edilmiş olduğu maruzdur efendim.”44
Örnek 14.
Başvekil namına Müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 27 Mart 1927 tarihinde gönderilen
yazıda,
TBMM Reisi, 27 Mart 1927, Başvekalete
Başvekil 15 Mart 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekili Mahmud Esad tarafından 15 Mart 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye gönderilen
yazıda, “Sarhoş olduğu halde umumhane sermayelerini (genelev kadınları) tehdid ve Reis-i
Cumhur Hazretlerine tecavüzat-ı lisaniyede bulunmak ve ifayı vazifede polisleri ve
hükümetin şahsı manevisini tahkir eylemek ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına söğmek
maddelerinden maznun Samsun Muhasebe-i Hususiye ketebesinden Hüseyin Efendi hakkında
olup Canik Müdde-i Umumiliğinden gönderilen evrak rabten takdim kılındı. Mümaileyhe
isnad olunan fiillerden hükümetin şahsı manevisini tahkir ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına söğmek maddelerinden dolayı hakkında takibat icrası Türk Ceza Kanunun 160.
Maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinden izin verilmesine bağlı
bulunduğundan muktezasının ifasına delalet buyrulmasını rica ederim efendim.”45
Örnek 15.
Başvekil namına Müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 21 Eylül 1927 tarihinde gönderilen
yazıda,
TBMM Reisi, 17 Eylül 1927, Başvekalete
Başvekil 25 Ağustos 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekaleti Vekili Receb tarafından 23/24 Ağustos 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “Reis-i Cumhur Hazretleri aleyhinde gıyaben tecavüzat-ı lisaniyede
bulunduğu ve hükümetin şahsı maneviyesini tahkir eylediği ve Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına söğdüğü iddiasıyla maznun-u mevkuf Uşak’ın İpek mahallesinden Kambur oğlu
nam-ı diğer Kasım Ahmed hakkında olup Uşak Müdde-i Umumiliğinden gönderilen evrak-ı
dava rabden takdim kılındı. Merkuma isnad olunan mevaddan hükümetin şahsı manevisini
tahkir etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına söğmek maddelerinden dolayı takibat
icrası Türk Ceza Knunun 160. Maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Riyaset-i
Celilesinden izin verilmesine bağlı bulunduğundan muktezasının iafasına delalet buyrulmasını
rica ederim efendim.”46
Örnek 16.
Başvekil namına Müsteşar tarafından Adliye Vekaletine 31 Ağustos 1927 tarihinde
gönderilen yazıda,
TBMM Reisi, 24 Ağustos 1927, Başvekalete
Başvekil 26 Temmuz 1927, TBMM Riyasetine,
Adliye Vekaleti Vekili Receb tarafından 25 Temmuz 1927’de Başvekalet-i Celiliye’ye
gönderilen yazıda, “Hükümetin şahsı manevisini tahkir eylediği ve Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına söğdüğü ve Reis-i Cumhur Hazretlerine gıyaben tecavüzat-ı lisaniyede
bulunduğu iddiasıyla maznun Geyveli meyhaneci Raşid hakkında olup Adapazarı Müdde-i
Umumiliğinden mürsel evrak rabten takdim kılınmıştır...”47
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Örnek 17.
Adliye Vekaleti tarafından Başvekalete yazılan 13 Mayıs 1938 tarihli yazıda, “Türk ceza
kanununun meriyet mevkiine geçtiği tarihten 1932 sonuna kadar takibat icrası Büyük Millet
Meclisi Reisliğinden izin istihsaline bağlı olan Büyük Millet Meclisini veya Türklüğü tahkir
suçlarından ve takibat icrası Adliye Vekilliğinin iznine bağlı olan Reisicumhur aleyhine
gıyabında lisanen tecavüzatta bulunmak ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ermek suçları
ile takibat icrası Milli Müdafaa Vekâletinden izin alınmasına bağlı olan Türk Ordu ve
Donanmasını tahkir ve tezyif etmek suçlarından dolayı tanzim olunan tahkikat evrakı tetkik
edilmeksizin maznunları hakkında merciince takibat icrasına muttariden izin verilmekte idi.
1933 senesi iptidasında Vekaletimizce tesis ve tatbik edilmekte olan usule göre, mezkur
suçlardan maznun şahıslar hakkında mahalli Cumhuriyet M. Umumiliklerince yazılıp
gönderilen hazırlık tahkikatı evrak suçlunun hareketine şuur ve kasıt bulunup bulunmadığı,
toplanmış olan delillerin her hangi bir saik altında tasni edilmiş olup olmadığı velhasıl suçun
suçluya isnat kabiliyeti etraflı bir surette tetkik olunarak mahkumiyeti istilzam edecek
hallerde izin verilmekte, aksi surette verilmemektedir. Takibat icrası diğer mercilerden izin
alınmasına bağlı hallerde de tahkikat evrakı kezalik aynı bakımlardan tetkik olunarak
hadisenin izin verilmesini müstelzim mahiyette olup olmadığına dair tanzim olunan mazbata
ile birlikte merciine sunulmaktadır.”48 Adliye Vekaleti tarafından Başvekalete yazılan 23
Mayıs 1938 tarihli diğer bir yazıda ise: “1933 senesinden beri tatbik edilmekte olan bu usule
tutulan ve birer sureti merbuten sunulan ibsai kayda nazaran, bahse mevzu olan suçların
tedricen azalmakta olduğunu ve 1933 senesinde 350 suç hakkında selahiyetli mercilerden
takibata izin verilmiş olduğu halde bu 1937 senesinde 192’ye indiğini saygılarımla arz
ederim.”49 yazmaktadır.
Tahkir

Tablo: 1933-1937 Senelerine Ait Tahkir Evrakı Sayıları50
1933
1934
1935
1936
1937
Konuya
Göre
Toplam
a
b
a
b
a
b
a
b
a b

Türklüğü

120

-

120

67

100 100 62

95

49 91

Meclisi

24

-

16

13

10

27

16

15 13

Hükümeti

128 65

43

169

59

166 58 145 68 95

Orduyu

13

-

9

-

7

-

5

4

9

Reisicumhuru

65

25

43

49

27

67

38

41

31 43

14

2

Cumhuriyeti

9

Adliyeyi

11 11

440
Yıllara Göre
Toplam
a-İzin Verilen

529

563

479

7

454

b-İzin Verilmeyen

48
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SONUÇ
Atatürk Döneminde, 1926 yılında kabul edilen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, ilk
şeklinde, kanunun ikinci kitabının “Devletin Emniyetine Karşı Cürümler” başlıklı birinci
babının “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler” isimli ikinci faslında özel tahkir suçları yer
almaktadır. Bu suç ile korunan değer ve kurumlar, Türklük, Cumhuriyet, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devletin yargı organları, askeri ve emniyet
teşkilatıdır. 5237 sayılı TCK’nın 301. maddesinin, 765 sayılı eski TCK’daki karşılığını teşkil
eden 159. madde, kanunun yürürlükte bulunduğu süre içerisinde çeşitli değişikliklere
uğramıştır. Atatürk Dönemindeki değişiklikler 1936 ve 1938 yıllarına aittir.
765 sayılı eski TCK ile söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulması 765 sayılı
TCK’nın 160. maddesi uyarınca Adalet Bakanı’nın iznine bağlı tutulmuştur. TC
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivinde, Atatürk döneminde
araştırmamıza konu teşkil eden bu suça ait çok sayıda belge örnekleri yer almaktadır. 19331937 yılları arasındaki tahkir evrakından anlaşılacağı üzere Hükümete ve Türklüğe hakaret bu
süreçte en çok karşılaşılan suç unsurlarıdır. Sırası ile Cumhurbaşkanı, Meclis, Adliye,
Cumhuriyet ve Ordu tahkire konu olan diğer değer ve kurumlardır. Cumhuriyetin kurulduğu
ilk yıllara ait örnek belgelerde göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yeni kurulması ve yeni bir sistemi getirmiş olması nedeni ile Atatürk Döneminde
mevcut tahkir evrakı sayısının oldukça fazladır.
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GIS APPLICATIONS FOR BETTER TRAFFIC MANAGEMENT
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ABSTRACT
Traffic congestion is a difficult issue for many countries around the world. In fact, this problem
occurs in developed countries as well as in developing countries, from big cities as well as small
towns. This article proposes the application of GIS technology to deal with this issue. Hanoi city of
Vietnam is chosen as a case study to test and evaluate the feasibility of this methodology. The results
show that GIS applications enable traffic managers as well as urban planners to have a
comprehensive tool in traffic management and urban planning so that the transport system can
operate safely and effectively.
Keywords: Geographic Information System (GIS), Traffic Management, Urban Planning.
I. Introduction
In fact, the rapid urbanization process has led to traffic congestion in cities, and it is a serious problem
for every city. The complexity of congestion is not only expressed in increasing speed, but also in
space-time complexity due to the changing urban space use and daily time cycle for employment and
social activities (Cervero, l986; Hanson, l995). These changes are making it difficult to use traditional
tools for public transport management and land-use planning as well as logistics analysis of the
private sectors.
Although intelligent transportation systems (ITS) have several advantages in capturing realistic
depictions of urban network flows, these systems can only report on traffic conditions in real-time
(near future) and do not forecast future flows resulting from changes in land use, infrastructure,
transportation policy, or demographics.
In recent years, Geographical Information System (GIS) has been applied in many fields especially in
transport sector (Le et al., 2019; 2020 a, b). To get a picture of the current traffic and safety situation,
relevant data is usually collected to cover the road geometric parameters, accidents, traffic flow,
surroundings, and opinion of road-users and transporters. The data obtained is then processed and
mapped. The information obtained can subsequently be used to create a database in GIS to help in
decision making for any planning process including a speed management program (Greibbe et al.,
1999). The advantage in using Global Positioning System (GPS) is that mapping of the relevant
parameters can easily be done in a GIS environment.
The goal of this research is to design a GIS-based system to manage, query, and analyze factors
contributing to traffic congestion in Hanoi, Vietnam, and to find out optimal countermeasures to
restrict traffic congestion. Therefore, in this paper, the authors show the model of related data and
traffic accident database management and traffic accident analysis system using GIS in Hanoi,
Vietnam. The remainders of the article are arranged as follows. Materials and methods are depicted in
Section 2. Section 3 shows the analyses and results. Finally, Section 4 presents discussions and
conclusions.
II. Materials and Methods
II.1. Building a Transport Infrastructure Model
GIS is a technology for managing and processing locational and related information. In addition, GIS
also can analyze the combination of spatial and attribute data. It visually displays the results of
analyses, thus enabling sophisticated analysis and quick decision making.
Establishment of the system requires a design that enables constructed databases to be used
efficiently by GIS. Toward developing a flexible system that achieves this goal, we have combined
ArcGIS Version 10.5, a GIS software application from ESRI, with Access, a database management
software application from Microsoft Corp as shown in Fig. 1. Since various kinds of data are
handled, Open Database Connectivity, a world standard, is used to connect ArcGIS and Access. It is
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possible to customize menus by using Visual Basic or Python for enhanced user-friendliness. In
addition, accident data from excel file can be imported into ArcGIS software easily and this
information will become attribute data in ArcGIS (Fig. 2).

Fig. 1 Road network spatial database stored
Fig. 2 Traffic accident data in Excel file become
in Access
attribute data in ArcGIS
Fig. 3 shows the database system, which are those of digital road map, traffic accident data, traffic
data, cadastral data, and weather data. The road data were extracted from a road management data
system already in operation. Data items include road structure (length, width, lane, speed, etc.) and
road accessory facilities (traffic signals, roadway lighting, etc.). Weather data are from the
meteorological authority of each area, and they include temperature, rainfall, and hours of sunshine.

Fig. 3 Database Model of the GIS-based Traffic Accident Analysis System
II.2. Study data
In this study, traffic database in Hanoi, Vietnam was developed based on three different databases.
First, a road network map was provided in a shape file format, which includes specifications of roads
such as road length, road width, road type, and speed limits. Second, a traffic accident database was
provided by the Transport Police Department in Hanoi. The collision database was provided in an
Excel file and contained significant accident parameters such as the date and time of a crash, crash
location, accident types, age and sex of drivers, the number of the injured, etc. Third, cadastral data
was provided in a shape file format, which includes locations of schools, hospitals, bus stops, etc.
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Because traffic data and weather data are not available, this study only integrates three mentioned
data sets to analyze traffic accident.
From the collected data, the database was designed by Arc Catalog (Fig. 4) and the result was shown
in Arc Map (Fig. 5).

Fig. 4 Database management
by Arc Catalog

Fig. 5 The result was shown in Arc Map

III. Analyses and Discussions
III.1. Display and Query Analysis
The use of imagery in GIS in conjunction with terrain modeling can provide a virtual reality display
for highway safety analysis, giving the safety engineer a realistic view of the landscape (for instance,
an aerial view of an intersection or a view of trees along the roadside). Satellite imagery and digital
aerial photographs are two sources that can be used for this application. Both can be rectified, which
involves image processing, such as rotating, scaling, and re-sampling. The imagery data can then be
fit to overlay with the GIS spatial data (or linked to features), which involves determining the image
map extent coordinates. Then, the imagery can be used for feature data collection or used as a
backdrop image reference (FHWA, 2001).
Data integration provides a microscopic level of analysis through the ability to spatially integrate and
merge the data into a single view. Data not ordinarily used by the safety engineer, data that would
otherwise be external to the LRS or not have a linear reference, such as demographic data,
meteorological data, environmental data, economic data, and terrain data, to name a few, can be
integrated using GIS. LRS data that is not ordinarily integrated, such as work-zone data, can also be
integrated within GIS, thus expanding the data sources available to the safety engineer.
Thematic mapping of highway safety data provides a macroscopic level of analysis. Linear and
spatial data integrated into GIS can be selected, differentiated by type or class, and displayed
thematically. The safety engineer will be able to symbolize crashes for thematic mapping to
distinguish between crashes, such as the severity of a crash resulting in fatalities and non-fatalities.
These simple capabilities are the most used to quickly digest large amounts of information, such as
showing high crash locations or showing crash histories of road segments using graduated line weight
symbolization.
III.2. Spatial Analysis
Several analytical techniques, grouped under the general heading “overlay analysis,” are available in
GIS for spatial analysis and data integration. GIS provides tools to combine data, identify overlaps
across data, and join the attributes of data sets together using feature location and feature extent as the
selection criteria. Overlay techniques will combine spatial data in other ways, such as features that
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can be combined to simply add one spatial data set to another, or to update or replace portions of one
data set with another data set. Overlay analysis can be used to merge spatial data by combining two or
more spatial data sets to produce a new spatial data set where the feature attributes are a union of the
input data sets. As an example, the safety engineer can use these spatial techniques to combine
demographic data, such as the number of households, showing the average number of school age
children, with road segments having crash data showing pedestrian-related crashes, to derive risk
factors for the total number of pedestrian-related crashes relative to the total number of school age
children per road segment, for pedestrian-to-school safety analysis.
Proximity analysis is a type of GIS query capability and a category of spatial analysis that represents
the fundamental difference of GIS from all other information systems. Buffering is a means of
performing this practical spatial query to determine the proximity of neighboring features. In GIS,
buffering will locate all features within a prescribed distance from a point, line, or area, such as
determining the number of crashes that occurred within 800 m of an interchange or locating
secondary crashes that occurred within a certain distance and time (e.g., 400 m and 30 min) of other
crash events, although reliability of these variables may not always support this example. Examples
of proximity analysis applications on the GIS Safety Analysis Tools CD include Spot/Intersection
Analysis, Strip Analysis, and Cluster Analysis.
The Spot/Intersection Analysis routine is used to evaluate crashes at a user-designated point or
intersection for a given search radius. The spot or intersection of interest can be selected by clicking
on the map using the mouse or by entering the intersecting route/street names. The result of this
analysis is a report that lists the number of crashes, fatalities, injuries, costs, etc. (as defined by the
user) and a graphic that can be output as a hardcopy map (see Fig. 6) depicting the spot, search radius,
and selected crashes.

Fig. 6 Accident locations chosen by Spot Analysis
The Strip Analysis routine is used to study crashes along a length of roadway rather than a finite
location, spot, or intersection. The user must provide the section length to be used for the analysis as
the program traverses the route (e.g., every 1.0 km) and the name/number of the route. The result of
this analysis is a report that lists the number of crashes and other user-defined attributes, and a graphic
that can be output as a hardcopy map depicting the buffer that makes up the strip, selected crashes,
and roadway identifiers.
The Cluster Analysis routine is used to study crashes clustered around a specific roadway feature,
such as a bridge or railroad crossing. Crashes are identified that fall within a given distance on all
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selected routes. Again, the output is a report that lists various summary statistics selected by the user
and a map depicting the high crash locations.
III.3. Network analysis
Unlike proximity analysis that searches in all directions from a point, line, or area, network analysis is
restricted to searching along a line, such as a route, or throughout a network of linear features, such as
the road network. Network analysis can be used to define or identify route corridors and determine
travel paths, travel distances, and response times. For example, network analysis may be used to
assess the traffic volume impact of a road closure on adjacent roadways.
GIS networking capabilities can also be used for the selection of optimal paths or routes. The Safe
Route to School application (see Fig. 7) on the GIS Safety Analysis Tools CD is an example of this
type of application. The user inputs the origin and destination, and the program produces a map and
walking directions for the preferred route, which is based on the level of hazard associated with the
various roadway and traffic elements.

Fig. 7 Network analysis
To improve the network model and provide the capability of automated route selection, the road
network can be developed to include turning points, avoid improper turns onto one-way streets,
represent posted traffic control restrictions, and include impedance factors to travel (such as mean
travel speeds, number of travel lanes, and traffic volumes) to enhance the network analysis.
III.4. Cell-Based Modeling
Cell-based modeling, also referred to as “grid-based” analysis, uses a grid or cells to aggregate spatial
data for discrete distribution. In cell-based modeling, the spatial data are developed as tiles of a given
dimension, or points of a uniform distribution, as defined by the user, for display and analysis.
Cell-based modeling is effective in displaying patterns over larger areas, such as representing the
total of crashes that are located within a cell. This capability provides a quick means to view spatial
clustering of crash data. Since cell-based modeling aggregates data at a specified grid resolution, it
would not be appropriate for site-specific spatial analysis.
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Fig. 8 Accident density analysis by Grid-based Modeling
In cell-based modeling, special tools are available to merge grid data for overlay analysis. Cell-based
overlay analysis is like the GIS overlay analysis previously discussed; however, the techniques and
functions available in cell-based modeling are somewhat different. When the cells of different data
sets have been developed using the same spatial dimensions, they can be merged on a cell-by-cell
basis to produce a resulting data set. The functions and processes used in cell-based modeling to
merge grid data are referred to as “map algebra,” because the grid data sets in cell-based modeling are
merged using arithmetic and Boolean operators called “spatial operators.”

Fig. 9 Accident density analysis by Cluster Modeling
The High Pedestrian Crash Zone application on the GIS Safety Analysis Tools CD makes use of this
technique. The program uses a discrete point file to calculate the density of selected crashes and
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generates a contour map identifying areas of high crash occurrence (see Fig.9). Summary statistics of
the various zones can also be produced in tabular or graphical formats.
III.5. Road Management
Roads are often necessary to maintain or improve infrastructure to deliver ultimately smoother traffic
flows, but they can be trigger important surges in congestion if not managed properly. The scheduling
of such interruptions is oftentimes known in advance to road authorities, but not necessarily to road
users who oftentimes experience the onset of these as “unexpected” periods of congestion. It is
therefore critically important then that road managers both include congestion management actions
when developing and carrying out road maintenance/expansion activities as well as inform road users
well in advance of such work, if possible. Traditional communication vectors such as print and radio
can alert travelers to forthcoming roadworks prior to their departure while radio, variable message
signs and, ultimately, interfaces with in-vehicle navigation systems can inform travelers already
underway of potential roadwork-related blockages. Other strategies that reduce the impact of
roadworks on traffic flows include working during off-peak hours, especially at night, and diverting
traffic flows on other alternative roads. Work zone safety rules and protocols are also important from
the perspective of work zone related congestion reduction since they can help avoid induced
accidents and the congestion that this entail.
Managing modern roadways is a complex business. From computerized traffic control systems and
incident and safety management systems to effective capital improvement planning and maintenance
activities, highway managers must draw on a wide array of technologies to effectively manage
today’s roadways. A comprehensive geographic information system (GIS) can help you integrate
agency-wide information to achieve better operational efficiencies and results.
IV. Conclusions
The article shows that the huge potential of GIS in the field of transportation. The amount of data
generated every day related to the transport sector is very large and complicated. Therefore, a system
that can process and analyze effectively is an urgent requirement. GIS technology helps to solve this
problem.
The article shows that the application of GIS helps to build a systematic database system from which
to help managers analyze problems related to accidents and limit traffic congestion. Traffic managers
have powerful tool about GIS-based traffic and incident management systems to operate roadways at
their peak efficiency. GIS can take a central role in developing effective traffic management
strategies. The capabilities to integrate data feeds and share dashboard views make GIS ideal for
viewing a comprehensive picture of current traffic conditions. Traffic managers can visually monitor
bottlenecks and related information to quickly respond to vehicle incidents. In addition, these views
can be shared with the public over the web, giving drivers the latest information on road closures and
current travel conditions.
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CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSEL DÖNEMİNDE TÜRKİYE’YE GELEN
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FOREIGN STATES COMING TO TURKEY DURING THE PRESIDENT CEMAL
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ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra birçok devlet başkanı başkent
Ankara’da konuk edilmeye başlanmıştır. Atatürk döneminde Ankara’yı Afganistan, Japonya,
Irak, Hicaz, İran, İsveç ve Ürdün devlet başkanları ziyaret etmiştir. Yine bu dönemde, Irak,
Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya, Suriye ve Romanya olmak üzere yedi ülke
başbakanı başkente gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’ye olan ilgi azalmıştır.
Bu nedenle Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde Ankara’ya sadece Bulgaristan, Ürdün,
Irak ve Lübnan devlet başkanları ve başbakanları gelmiştir.
Celal Bayar’ın cumhurbaşkanlığı görevi boyunca 16 farklı ülkeden devlet başkanı ve
başbakan gelmiş ve toplam 29 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ürdün, Afganistan, Yunanistan,
Fransa, İtalya, Almanya, Yugoslavya, Pakistan, Libya, Irak, İran, İngiltere, Endonezya, ABD
ve Hindistan devlet adamları Ankara’ya gelmiştir. 1960 askeri darbesinden sonra göreve
gelen Cemal Gürsel Döneminde ise 14 farklı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ürdün, İngiltere,
Pakistan, İran, Kıbrıs, Fransa, SSCB, ABD, Tunus devlet adamları bu dönemde Ankara’ya
gelmiştir. Cemal Gürsel dış politikaya fazla karışmayan, statükoyu korumayı amaçlayan bir
lider konumunda olmuştur. Türkiye’ye yönelik tehditlere karşılık olarak hangi ülkelerle
işbirliği yapılması gerektiğini öngörebilmiştir. Cemal Gürsel’in, sağlık durumunun, görevini
yapmasına engel olacak duruma gelmesi üzerine, TBMM kararıyla cumhurbaşkanlığı
görevine son verilmiş ve 14 Eylül 1966’da vefat etmiştir.
Bu çalışmada Ankara’ya 19 Ekim 1960 tarihinden 09 Eylül 1965 tarihine kadar gelen devlet
başkanı ve başbakanların ziyaretleri incelenecektir. Bu ziyaretler gün gün ele alınacaktır.
Ankara’da gerçekleşen görüşmeler ve yapılan gezilerin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı
yankılar ortaya konulacaktır. Bildiride başta dönemin basını olmak üzere Türk arşivleri,
TBMM Zabıt Cerideleri, yerli ve yabancı diğer kaynaklardan yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanı.
ABSTRACT
After the establishment of the Republic of Turkey, many heads of state began to be hosted in
the capital Ankara. Presidents of Afghanistan, Japan, Iraq, Hejaz, Iran, Sweden and Jordan
visited Ankara during the Atatürk period. Also in this period, the prime ministers of seven
countries, namely Iraq, Greece, Hungary, Bulgaria, Yugoslavia, Syria and Romania, came to
the capital. During the Second World War, interest in Turkey decreased. For this reason, only
the heads of state and prime ministers of Bulgaria, Jordan, Iraq and Lebanon came to Ankara
during the period of President İsmet İnönü.
During Celal Bayar's presidency, presidents and prime ministers from 16 different countries
came and 29 visits were made in total. Statesmen from Jordan, Afghanistan, Greece, France,
Italy, Germany, Yugoslavia, Pakistan, Libya, Iraq, Iran, England, Indonesia, USA and India
came to Ankara. During the period of Cemal Gürsel, who came to power after the 1960

www.istanbulkongresi.org

78

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

military coup, 14 different visits were made. Jordan, England, Pakistan, Iran, Cyprus, France,
USSR, USA, Tunisia statesmen came to Ankara during this period. Cemal Gürsel has been a
leader who does not interfere much in foreign policy and aims to preserve the status quo. He
was able to foresee which countries should cooperate in response to the threats against
Turkey. Cemal Gürsel was dismissed as the President of the Republic by the decision of the
Grand National Assembly of Turkey, after his health condition prevented him from
performing his duties, and he passed away on September 14, 1966.
In this study, the visits of the presidents and prime ministers who came to Ankara from 19
October 1960 to 09 September 1965 will be examined. These visits will be discussed on a
day-to-day basis. The repercussions of the meetings held in Ankara and the trips made in
Turkey and abroad will be revealed. In the paper, Turkish archives, Turkish Grand National
Assembly Minutes, local and foreign sources, especially the press of the period, will be used.
Keywords: Turkey, Cemal Gürsel, Presıdent.
GİRİŞ
27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymasıyla, Cumhuriyet
tarihinin dönüm noktalarından birisi yaşanmış ve “10 yıllık demokrasi denemesi” son
bulmuştur.1 12 Haziran 1960’da kurulan Milli Birlik Komitesi (MBK) tüm yetkileri devralmış
ve MBK’nın liderliğine de orduda saygınlığı olan Cemal Gürsel getirilmiştir.2 27 Mayıs
harekâtından sonra, öncelikle 12 Haziran 1960 tarihinde 1 sayılı “geçici yasa” yayınlanmış ve
geriye doğru yürütülerek 27 Mayıs 1960’dan itibaren geçerli sayılmıştır. Bu yasayla hareketin
amacı, “Yeni bir Anayasa ve Seçim Kanununu en kısa zamanda yaparak genel seçimlere
gitmek ve böylece kurulacak olan TBMM’ne iktidarı devretmekti”.3 Bu amaçla MBK kendi
kendine tanıdığı anayasayı değiştirme yetkisini kullanarak yeni bir anayasanın hazırlanması
ve ülkede yeni bir seçim yapılması amacıyla 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı kanunla
“Kurucu Meclis” oluşturulmuştur.4
Kurucu Meclis’in açılmasıyla parlamento, 13 Ocak 1961 tarihi itibarıyla bazı esaslar
dâhilinde siyasi parti kurma ve tüzük tadili faaliyetlerine başlayabilmiştir. Yeni bir parti için
ilk müracaat 14 Ocak 1961’de Emekli Kurmay Albay Naci Bozkurt tarafından “Memleketçi
Cumhuriyet Partisi” için yapılmıştır. 1 Şubat’ta Orgeneral Ragıp Gümüşpala tarafından
“Adalet Partisi”, 13 Şubat 1961’de ise Ekrem Alican tarafından “Yeni Türkiye Partisi”
kurulmuştur.5 Bu arada Senato, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi yeni
demokratik kuruluşları içeren 1961 Anayasası, 9 Temmuz 1961’de sağlam bir hukuki zemin
kazanmak amacıyla halkoyuna sunulmuş, % 65 evet, % 35 hayır oranıyla kabul edilmiştir.6
1961 Anayasasına göre, yasama, yürütme ve yargı güçlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Anayasaya göre yasama görevi TBMM’ye aittir. TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosundan oluşur. Millet Meclisi genel oyla seçilen dört yüz elli milletvekilinden
kuruludur. Cumhuriyet Senatosu ise üç grup üyeliğe sahiptir. Birinci grup halk tarafından
seçilen yüz elli kişiden, ikinci grup Cumhurbaşkanınca seçilen on beş kişiden oluşur. Bu iki
grubu oluşturanların görev süresi altı yıldır. Ancak Cumhuriyet Senatosunun seçimleri iki
yılda bir yapılır. Her seçimde Cumhuriyet Senatosunun üyelerinin üçte biri yenilenir. Üçüncü
grup üyeleri ise ömür boyu için seçilirler. Anayasa bunlara “tabii üye” demektedir. Bunlar da
1
2
3

Nermin Fenmen, Kurtuluştan 12 Eylül’e Yakın Tarihimize Kısa Bir Bakış, 2005, s.8.
Kurtul Altuğ, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, İstanbul 1991, s.26, 73.

Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu, Ayla Ödekan,
Türkiye Tarihi IV, Çağdaş Türkiye (1908-1980), İstanbul 1997, s.196-197.

4
5

Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul 1987, s.72-73.

Şevket Süreyya Aydemir, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, İstanbul 1999, s.407-408; Tekin Erer,
Yassıada ve Sonrası, İstanbul 1965, s.527-530.

6

Ali Rıza Akbıyıkoğlu, Demokrasi ve İsmet Paşa, Ankara 1986, s.174-175; Altuğ, a.g.e., s.158.
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kendi içinde ikiye ayrılırlar. İlk grubu 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı Kanunun altında
adları bulunan Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleri oluşturur. İkincisi ise eski
cumhurbaşkanlarıdır.7
1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Kurucu Meclis lağv edilmiş ve iki Meclisli
yeni parlamento için seçimlere gidilmesi kararı alınmıştır. Nihayetinde 15 Ekim 1961
tarihinde yapılan genel seçimlerin sonucunda, CHP % 36,7, DP’nin yerine kurulan AP ise %
34,8 oranında oy almıştır. 450 üyeden oluşan bu mecliste CHP 173, AP 158, YTP 65, CKMP
54 milletvekiline sahip olmuştur. Senato üyeliklerinde ise 150 üyenin 70’ini AP, 36’sını CHP,
28’ini YTP ve 12 senatörlüğü ise CKMP almıştır.8 26 Ekim 1961’de ise Türkiye’nin
dördüncü Cumhurbaşkanlığına ihtilal lideri Cemal Gürsel seçilmiştir. Cumhurbaşkanının da
seçilmesiyle yeni hükümet 2 Aralık 1961’de, 27 yıl aradan sonra, yeniden başbakan olan
İsmet İnönü tarafından kurulmuştur.9
İSLAM ÜLKELERİNDEN GELEN YABANCI DEVLET ADAMLARI
1960-1961 yılları arasında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul edilen ilk üst düzey
yabancı devlet adamı Ürdün Kralı Hüseyin olmuştur. 19 Ekim 1960 tarihinde özel uçağıyla
Ankara’ya gelen Kral Hüseyin, hava muhalefeti yüzünden saat 15.15’de Esenboğa
Havaalanında olabilmiştir. Ürdün Kralı havaalanında Dışişleri Bakanı Selim Sarper, mülki ve
sivil erkân tarafından karşılanmıştır. Ürdün Kralına bu seyahatinde Başbakan Behçet Telkuni,
Protokol Umum Müdürü Ahmet Luzi, Basın-Yayın Vekili Vasfi Tel refakat etmiştir. Saat
15.35’de havaalanına gelen Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel, şeref salonunda Kral
Hüseyin, Sarper ve Ürdün Başbakanı ile iki saatten fazla görüşmüş yapmıştır. Bu görüşmede
Ürdün, Irak’ı tanıdıktan sonra Birleşik Arap Cumhuriyetine karşı tutumlarının ne olacağı,
Türk-Ürdün münasebetleri ile Kralın Amerika ve Londra temaslarının konuşulmuştur.10
Ürdün Kralı Hüseyin’in kısa Ankara ziyareti Demokrat Parti Döneminde Ürdünlü devlet
adamlarının ziyaretleri ile mukayese edilemeyecek ölçüde olmuştur. Şehir merkezine ve
Çankaya’ya geçmeyen Kral Hüseyin Esenboğa’daki temaslarından sonra saat 17.45’de İran’a
gitmek üzere Ankara’dan ayrılmıştır. Türk devlet adamları tarafından uğurlanan Kral Hüseyin
basın mensuplarına her hangi bir beyanat vermemiştir. Havaalanında bir gazetecinin Ürdün’e
davet edildiniz mi sorusuna, Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel şöyle cevap vermiştir:
“Bizim memleketler birbirimizindir. Ben bir telgraf çeker Ürdün’e giderim. Majeste Krala da
bir telgraf çekerek her zaman gelebileceğini söyledim.”11
Ankara’dan aynı gün içinde Tahran’a gitmek üzere hareket eden Ürdün Kralı Hüseyin’in
uçağı gece saat 22.20’de arızalanmış ve Diyarbakır askeri havaalanına mecburi iniş yapmıştır.
Kral, geceyi Hava Kuvvetlerinin misafiri olarak bu şehirde geçirmiştir. Kral Hüseyin, bu
arada şehirde kısa bir gezinti yapmıştır. Bu arada Kral’ın uçağında arızayla Devlet Başkanı
Cemal Gürsel bizzat ilgilenmiş ve Hava Kuvvetlerine ait “Çubuk-39” uçağını yardım
amacıyla Diyarbakır’a göndermiştir. Diğer taraftan, uçakta vuku bulan arızayı, Ürdün
makinist ve pilotlar gideremediğinden, Hava Kuvvetlerine mensup makinistler, tamirle
ilgilenmiş ve Kralın da iştirak ettiği uzun bir tamir sonunda, uçaktaki arıza tamamen ortadan
kaldırılmıştır. Kral Hüseyin, 21 Ekim günü saat 13.45’de Tahran’a gitmek üzere kendi özel
uçağıyla Diyarbakır’dan hareket etmiştir.12
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi
İran Şehinşah’ı Muhammed Rıza Pehlevi ve mahiyetindeki zevat, 27 Ekim 1962 tarihinde
özel uçağı ile Ankara’ya gelmiş ve havaalanında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan
7

Fenmen, a.g.e., s.10.
Fenmen, a.g.e., s.10 ; Akbıyıkoğlu, a.g.e., s.177.
9
Altuğ, a.g.e., s.190, 231 vd.; Erer, a.g.e., s.667-668.
10
Cumhuriyet, 20 Ekim 1960.
11
Cumhuriyet, 20 Ekim 1960.
12
Cumhuriyet, 21 Ekim 1960.
8
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İsmet İnönü, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suat Hayri Ürgüplü, Millet Meclisi Başkanı Fuat
Sirmen, bakanlar ile askeri ve mülki erkân tarafından karşılanmışlardır. Şehinşah'ın uçağına
okuduklarımızdan itibaren Ankara'ya kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup jet uçak
birlikleri refakat etmiş ve uçak saat 14.00'te Esenboğa Havaalanına inmiştir. Uçak durduktan
sonra İran Büyükelçisi Hasan Arfa uçağa giderek Şehinşah’a “hoş geldiniz” demiş ve birlikte
Türk topraklarına ayak basmak üzere uçağın merdivenlerinden inmişlerdir. Misafir devlet
başkanının gelişi 21 pare top atımı ile selamlanmıştır.13
İran Şehinşah’ı uçaktan indikten sonra Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Genel Müdürü
İsmail Erez tarafından karşılanmış ve Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e takdim edilmiştir. Bu
arada Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Şehinşah’a milletin ve şahsım adına memleketimize “hoş
geldiniz” demiş Majeste Avaen “mukabele eder, ayrıca saadetler dilerim” şeklinde
mukabelede bulunmuştur. İki devlet başkanı kısa bir görüşmeden sonra Şehinşah mahiyeti
erkânını Gürsel’e, Gürsel'de Başbakan İnönü ve kabine üyeleri ile diğer zevatı Şah’a takdim
etmiştir. Takdim merasiminden sonra iki devlet başkanı tören kıtasının hemen karşısında
hazırlanan platforma gelmişler ve burada iki milletin milli marşlarını dinlemişlerdir. Askeri
bandonun İran ve Türk milli maçlarını çalmasını takip eden İran Şehinşahı ile Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel tören kıtasını teftiş etmişlerdir. İran Şehinşah’ı Mehmetçiğe Türkçe “merhaba
asker” demiştir. Mehmetçik kuvvetli bir sesle “Sağ olun” şeklinde mukabelede bulunmuştur.
Askeri kıtanın selamlanmasından sonra Şeref salonuna gelen komşu devlet başkanı burada
Türk devlet adamları ile kısa bir hasbihalde bulunmuştur. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı
Protokol Dairesi Genel Müdürü misafiri karşılamaya zevatı tanıştırmıştır.14
Takdim töreninden sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel şu konuşmayı yapmıştır:
“Majestelerinin memleketimizi teşviklerinden duyduğumuz büyük memnuniyeti burada şahsım
ve bütün Türk milleti adına ifade etmekten bahtiyarım. Asil İran milletine onun Mümtaz
liderim majestelerine Türk milleti derin dostluk ve takdir hisleri ile doludur. Memleketimizi
ziyaretiniz müddetince bu samimi hisleri her an müşahede buyuracaksınız. Türk ve İran
milletleri arasındaki yakın münasebetler uzun bir maziye dayanmaktadır. Bu dostluk
münasebetleri büyük Atatürk ve merhum pederiniz mümtaz devlet adamı Rıza Şah Pehlevi’nin
zamanla ve mana kazanmıştır. Türk milleti bu tarihi gelişmenin hatırasını bütün canlılığı ile
muhafaza etmektedir. Bugün Türk ve İran milletleri arasındaki çeşitli bağların işbirliği her
zaman daha kuvvetlidir. Müşterek ideallerimiz ve müşterek azmimiz size bu mesul neticeyi
sağlamıştır. Türkiye ve İran Şahin'in ve adil ve devamlı bir dünya nizamının kurulması
yolunda hür dünya milletlerince sarf edilen gayretlere faal ve yapıcı bir şekilde
katılmaktadırlar. CENTO içerisindeki özel bağları ve faaliyetleri de bu yıl da kıymetli
neticeler sağlanmaktadır. Türk milleti yüksekliği liderliğiniz altında dost İran millet ince daha
müessef bir istikbalin gerçekleştirilmesi yolunda sarf edilen gayretleri yakın bir ilgi ve samimi
başarı temennileri ile takip etmektedir. Memleketlerimiz arasında mesut bir seviyeye erişen
işbirliğimizin bu tarihi ziyaretiniz ile daha da gelişeceği muhakkaktır. Ziyaretinizden
mütevellit bahtiyarlığımızı tekrar ile Türk milleti ve şahsım adına memleketimize hoş geldiniz
diyorum.”15
Başkan Gürsel'in konuşmasından sonra Şehinşah cevaben şunları söylemiştir: “Daima
kendilerine karşı bir alaka taşıdığım necip ve asil dost Türkiye'nin topraklarını ayak
basmaktan bahtiyarım. Uzun asırlarca iki milletimiz arasındaki yakınlık ve iyi dostluk ve din
birliği müşterek menfaatler tabii dostluk haline gelmiştir. Bunun neticesi olarak her iki
milletin iki kahramanı yeni bir çığır açmıştır. Babam Şehinşah ve büyük Atatürk iki millet
arasındaki dostluğu haleldar olmayacak bir şekilde perçinlemişlerdir. Şimdi İran ve Türkiye
süratle mesut bir gelecek için ilerlemektedirler. Her geçen gün başarılarımızın yeni bir
numunesine şahit olmaktayız. Saadet ve refah içinde müreffeh bir memleket yaratmakla
meşgulüz. Reis-i Cumhur Hazretlerinin söylediği gibi her iki tarafın yorulmaksızın
13

Cumhuriyet, 28 Ekim 1962.
Cumhuriyet, 28 Ekim 1962.
15
Cumhuriyet, 28 Ekim 1962.
14

www.istanbulkongresi.org

81

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

çalışmaları ve beynelmilel barış ve iyi anlayışın bizim muvaffakiyetimiz için maddi ve manevi
bakımdan büyük önemi haizdir. Geçen ziyaretimizde Türk halkından o zaman görmüş
olduğum çok sıcak ve samimi dostluk hislerinden çok tatlı hatıralar beslemekteyim. Bu sefer
de aynı şekilde dostluk ister ile karşılaşacağımdan eminim. Çünkü İran milletinin mümessili
olarak İran milleti de benim duyduğum hisleri aynen Türk milletine karşı duymaktadır.”16
İki devlet başkanının konuşmasından sonra Şehinşah, Başkan Gürsel'in otomobiline birlikte
binerek şehre doğru hareket etmişlerdir. İki devlet başkanı yol boyunca biriken Ankaralılar
tarafından alkışlanmış ve kendilerine tezahüratta bulunulmuştur. Hariciye Köşkü'nde Başkan
Gürsel İran Şehinşah'ına veda ederek Çankaya Köşkü’ne dönmüştür. Hariciye Köşkü'nde bir
müddet istirahat eden İran Şehinşah’ı saat Anıtkabir'e giderek saygı duruşunda bulunmuş,
kabre bir çelenk koyduktan sonra özel defteri imzalamıştır. İran Şehinşah’ı saat 18.00'de
Hariciye Köşkü'nde Ankara'da bulunan yabancı devletin misyon şeflerini kabul etmiş, saat
20.30 da Çankaya Köşkü'nde Başkan Gürsel tarafından şerefine verilen yemeğe gelmiştir.
Yemekte Şahin mahiyeti erkânı, Başbakan İsmet İnönü, bakanlar, kordiplomatik duayeni ile
CENTO devletleri tüm ailelere hazır bulunmuşlardır. Geç saatlere kadar devam eden yemekte
Başkan Gürsel ile misafir İran Şehinşah’ı birer konuşma yaparak iki dost devletin birbirine
olan yakınlıklarını ve CENTO bağlılıklarını ve CENTO'nun Birleşmiş Milletler vakasına
uygun bir savunma Paktı olduğunu özellikle izah etmişlerdir.17
Şehinşah Ankara’daki ikinci gününde ilk olarak saat 10.00’da CENTO genel merkezini saat
13.00'de de Harp Okulunu ziyaret etmiştir. Başbakan İnönü tarafından konuk devlet adamı
şerefine yeni Orduevi salonlarında verilen öğle yemeğinden sonra aynı gün saat 17.00'de
Çankaya Köşkü'nde İran ve Türk devlet başkanlarının katıldığı bir toplantıda yapılmıştır.
Toplantıda iki saat devleti alakadar eden meseleler ile son Küba hadiseleri müzakere edilmiş
ve iki devletin tutumu tespit edilmiştir. Bu toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram,
Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin de bulunmuştur. Gece ise
İran Büyükelçiliği’nde bir kabul resmi tertip edilmiştir.18
Şehinşah Ankara’daki üçüncü gününde, Cumhuriyetin ilanının 39. Yıldönümü kutlamalarına
katılmıştır. Mecliste ve Hipodrom’da yapılan törenlerde bulunan19 Muhammed Rıza Pehlevi
ertesi gün özel ziyarette bulunmak üzere saat 11.15 te İran Milli Havayollarına ait kendi
kullandığı 4 motorlu bir uçakla Ankara'dan İstanbul'a gitmiştir. Şehinşah ile kendisine refakat
etmekte olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram Yeşilköy havaalanında törenle karşılanmıştır.
Havaalanını dolduran İranlıların ve İstanbulluların sevgi gösterisi arasında bir genç İranlı
kızın heyecandan ağlayarak sunduğu çiçek buketini alan Şehinşah Şeref Salonu'nda istirahate
geçmiş ve basın temsilcilerini kabul ederek soruları cevaplandırmıştır. Şeref salonundaki kısa
istirahat ve gazetecilerle sohbetten sonra Şehinşah polisli askeri eskortun refakatinde emrine
tahsis edilen Şale Köşkü’ne gitmiştir. Şah saat 14.30 da motor ile deniz gezintisi yapmış saat
17.00’de İran kolonisinin başkonsolosluktaki toplantısında hazır bulunmuştur.20 Şehinşah
ertesi gün ise Yeşilköy’den Tahran’a hareket ederek ülkesine dönmüştür.21
Pakistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eyüp Han
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen devlet admalarından bir
diğeri Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Muhammed Eyüp Han’dır. Eyüp Han beraberinde
Dışişleri Bakanı olduğu halde 3 Temmuz 1964 tarihinde üzerinde Türk ve Pakistan bayrakları
dalgalanan Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir Viscount uçağı ile Esenboğa Havaalanına
gelmiştir.22 Uçak durunca Pakistan Büyükelçisi ve eşi tarafından uçak içinde “Hoş geldiniz”
16
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denerek karşılanmış ve müteakiben kendisi uçağın kapısında görülmüştür. Bu sırada meydanı
dolduran Pakistanlılar ve halk tezahürat yapmış, Eyüp Han eliyle halkı selamlamıştır. Uçaktan
inen Eyüp Han, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından karşılanmış ve iki Başkan el
sıkıştıktan sonra Eyüp Han İngilizce olarak “Çok sıhhatli görünüyorsunuz. Sizi gördüğüm için
çok memnunum. Zahmet etmişsiniz” demiş. Gürsel de kendisine mukabele ederek “Kardeş ve
dost bir milletin mümtaz Başkanını Ankara’da selâmlamakla bahtiyarım” demiştir. Eyüp Han
sözlerine devamla söyle demiştir: “Sizi tekrar gördüğüm İçin kendimi çok bahtiyar hissediyor
ve Türkiye’ye yeniden gelmiş olmakla sevinç duyuyorum. Kardeş Pakistan halkının Türk
milletine sevgi ve selâmlarını getirdim. Karşılıklı her iki milletin yan yana bulunduğundan
emin olmalı ve Pakistanlıların Türkiye için iyi düşüncelerine itimat buyurmalısınız. Bu itimat
karşılıklıdır, bundan emin olabilirsiniz.” Gürsel’de buna, “Zaten başka türlü olması mümkün
değildir” cevabını vermiştir.23 Bu sırada Eyüp Han beraberinde Dışişleri Bakanı Zülfikar Ali
Bhutto’yu, kızı Begüm Amir Zeb’i, oğlu Tahir Eyüp Han’ı, damadı Prens Amir Zeb’i,
Dışişleri Bakının eşini, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlerinden Salman A. Ali’yi,
Tuğgeneral Muhammed Drafi Han’ı Cumhurbaşkanına takdim etmiştir. Gürsel de Türk devlet
ve hükümet adamlarını misafire takdim yetkisini Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin’e
vermiş ve bunun üzerine Erkin, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Aka’yı, Millet Meclisi Başkanı
Fuat Sirmen’i, Başbakan İsmet İnönü’yü takdim etmiştir. Eyüp Han İnönü’nün elini iki eliyle
tutarak sıkmış ve “Çok iyi görünüyorsunuz Paşam” demiştir. İnönü kendisine teşekkürle
mukabele etmiştir. Müteakiben misafir Başkana Bakanlar, Genelkurmay Başkanı Sunay
takdim edilmiştir. Sunay’ın elini sıkarken “Günaydın General” diyen ve Hava Kuvvetleri
kumandanı İrfan Tansel’e iltifatta bulunan Eyüp Han’a daha sonra protokole dâhil zevat ve
kumandanlar da taktim olunmuştur.24
Takdim merasiminden sonra iki Devlet Başkanı kol kola girerek platforma gelmişlerdir.
Askeri bando önce Pakistan milli marşını çalmış, bu sırada 21 pare top atımı ile Eyüp Han
selâmlanmıştır. İstiklâl Marşının çalışından sonra Şeref Kıt’asına “Merhaba asker” diyerek
Türkçe selamlayan Eyüp Han, kortejin sonunda kendisini alkışlamakta olan halkın arasına
girmiş ve sohbet etmiştir. Bu sırada izlenimlerini soran gazetecilere de kısa bir demeç veren
Eyüp Han, Türkiye’ye bu gelişinden dolayı duyduğu sevinci belirtmiş ve Pakistan ile
Türkiye’nin CENTO içinde müşterek kaderlerinden bahsetmiş, “Aramızdaki dostluk
kalplerimizde yer etmiştir. Tekrar Türkiye’ye gelmekten ve Türk milletini görmekten çok
bahtiyarım” demiştir.25
Eyüp Han, Cemal Gürsel ile otomobile bindikten sonra hava alanından ayrılırken Pakistanlılar
yolunu keserek tezahürat yapmışlar ve Ordu diliyle “Yaşasın Eyüp Han, Yaşasın Gürsel,
Yaşasın Pakistan, Yaşasın Türkiye” diyerek sevgi gösterisinde bulunmuşlardır. Kortej, hava
alanından ayrıldıktan sonra Çankaya’ya kadar yol boyunca Ankaralılar tarafından
selâmlanmış ve dost devletin cumhurbaşkanına tezahürat yapılmıştır. Hariciye Köşküne gelen
Eyüp Han, burada kendisinden ayrılan Başbakan Gürsel’e “Benim için çok zahmete
katlandınız. Burada çok defalar kaldım, iyi biliyorum, zahmet verdiğimden ve sizi
yorduğumuzdan teşekkür ederim. Çok mütehassis oldum” demiş. Gürsel de “Bu çok zevkli bir
vazifem. İstirahat buyurunuz gene görüşeceğiz” diyerek Hariciye Köşkünden ayrılmıştır.
Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han, kısa bir istirahati müteakip saat 18.00’de Hariciye
Köşkünden çıkarak maiyeti ile birlikte, beraberinde mihmandarı Türkiye’nin Karaşi
Büyükelçisi Sadi Eldem ve askeri mihmandar Tuğgeneral Suat Aktulga olduğu halde
Anıtkabir’e gelmiş ve burada bir merasim kıt’ası tarafından karşılanmıştır. Eyüp Han,
Atatürk’ün kabrine çelenk koyarak ihtiram duruşunda bulunmuş ve bilâhare özel defteri
imzalayarak Anıtkabir ’den ayrılmıştır.26
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Eyüp Han, Anıtkabir’den sonra saat 19.30 da Çankaya Köşküne gelmiş ve dış bahçede askeri
törenle bina içinde ise bizzat Gürsel tarafından karşılanmıştır. İki Devlet Başkanı samimi bir
hava içinde toplantı salonuna geçmişlerdir. Bu sırada toplantıya Başbakan İsmet İnönü,
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Dışişleri Bakanı
Feridun Cemal Erkin, Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar, Dışişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Fuat Bayramoğlu, Genel Sekreter Siyasi İşler Yardımcısı Haluk Bayülken, Karaşi
Büyükelçisi Sadi Eldem ile diğer ilgililer, Pakistan Dışişleri Bakanı Zülfikar Bhutto, Dışişleri
Bakanlığı Genel Müdürlerinden Salman A. Ali, Tuğgeneral Muhammed Rafi Han,
Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi ve diğer ilgililer de katılmışlardır. Toplantıyı takiben Gürsel
saat 21.00’de Eyüp Han şerefine bir akşam yemeği vermiştir.27
Washington’da yapılan CENTO Konseyinde daha önceden kararlaştırılan Türkiye- Pakistan
ve İran Dışişleri Bakanları toplantısı Dışişleri Bakanlığında yapılmıştır. Pakistan Dışişleri
Bakanının Eyüp Han ile birlikte seyahat ederek Ankara’ya gelişiyle İran Dışişleri Bakanı da
Tahrandan Ankara’ya gelmiş ve böylece üçlü Dışişleri Bakanları seviyesindeki toplantısının
yapılması mümkün olmuştur. İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram da Eyüp Han’ın uçağıyla
Ankara’ya gelmiştir. 4 Temmuz günü yapılması düşünülürken 3 Temmuz öğleden sonra
yapılmasına karar verilen toplantı saat 17.00’de Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin’in
odasında başlamış ve iki saatten fazla devam etmiştir.28
Pakistan Devleti Başkanı Eyüp Han ile Başbakan İsmet İnönü arasında 4 Temmuz günü saat
09.00-11.15 arasında Başbakanlıkta yapılan toplantı ile Türk-Pakistan görüşmeleri sona
ermiştir. Ayrıca aynı gün saat 17.45’te Dışişleri Bakanlığında başlayan Dışişleri Bakanı Erkin
ile Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları Bhufto ve Abbas Aram arasındaki görüşmeler de saat
19.10’a kadar devam etmiştir. Böylece üç dost ve kardeş millet arasında Dışişleri Bakanları
seviyesinde yapılan görüşmeler de sona ermiştir.29
Eyüp Han, 4 Temmuz günü 17.00’de Çankaya’da Yabancı Konuklar Köşkünde basın
mensupları ile yaptığı hasbihalde, gerek Türkiye ile Pakistan arasında Hükümet Başkanları
seviyesinde, gerekse Türkiye, Pakistan ve İran arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde
yapılan görüşmelerin mahiyetini açıklamıştır. Konuk devlet adamı Türkiye, Pakistan ve
İran’ın coğrafi durumları itibariyle bir güç birliğine gitmelerinin elzem olduğunu söylemiş ve
“Böylelikle oynanmakta olan siyasi satrançta piyon olmaktan kurtulabiliriz” demiştir.
Toplantıda Şinasi Osma, Kasım Gülek, Ankara Üniversitesi Rektörü İhsan Doğramacı, basın
mensupları ile davetliler bulunmuştur. Eyüp Han konuşmasına Türkiye ile Pakistan milletleri
arasında benzerlikler bulunduğunu söylemekle başlamış ve İslam Dünyasının Yirminci Asrın
icaplarına uymadığını, gidişata uyabilmemiz için büyük gayret sarf etmemiz gerektiğini ifade
etmiştir. Eyüp Han Müslümanlığın ilerlemeye mâni olduğu söylentisinin asla doğru
olmadığını, aklın batıl itikatlara ve fatalistik zihniyetlere hâkim olmasını, eğitim sisteminin
geliştirilmesini, münevverlerle halk kütlesi arasındaki görüş farkının ortadan kaldırılmasının
yerinde olacağını belirtmiş ve bundan sonra İslam dininin esaslar arasında yer alan “Allah
birdir” sözünün, hepimizin kardeş ve birlik olduğumuzu ortaya koyduğunu söylemiştir.30
Bir önceki gün Çankaya’da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in iştirakiyle yapılan görüşmenin
devamı olan Eyüp Han-İnönü görüşmesinde Başbakan ayrıca Devlet Başkanına Kıbrıs
konusunda uzun izahat vermiş ve Pakistan’ın Türkiye’yi desteklemesinden dolayı şükranlarını
bildirmiş, İngiliz Milletler Camiası Başbakanları toplantısına gittiği bu sırada Kıbrıs
konusunda aydınlanmış olmasını temenni etmiştir. Eyüp Han da Kıbrıs meselesinde
Türkiye’nin haklı olduğu noktalara dikkati çeken bir konuşma yapmıştır. Görüşmeden sonra
Eyüp Han İnönü’nün Orduevinde şerefine verdiği yemekte hazır bulunmuştur.31 Eyüp Han
aynı gün ayrıca birçok kabullerde bulunmuş, Ankara içinde bir gezinti yapmış ve takip ettiği
27
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yol boyunca yer yer Ankaralıların saygı ve sevgi gösterisiyle selâmlaşmıştır. Akşam yemeğini
Çankaya’da Gürsel ve İnönü ile özel olarak yiyen Eyüp Han, ertesi gün Londra’ya hareket
ederek Ankara’dan ayrılacaktır.32
BATI ÜLKELERİNDEN GELEN YABANCI DEVLET ADAMLARI
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth
1960-1961 yılları arasında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul edilen ilk üst düzey
Batılı konuk İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth olmuştur. Cumhuriyet devrinde Türkiye’yi
ziyaret eden ikinci İngiliz Hükümdarı olan II. Elizabeth, 6 Mart 1961 tarihinde saat 14.30’da
Türk jet uçaklarının refakatinde özel uçağı ile Esenboğa Havaalanına gelmiştir.33
Saat 13.00’dan itibaren Kraliçenin ziyaretine hazırlanan Esenboğa Havaalanına önce
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Kıtası getirilmiştir. Daha sonra Hava Kuvvetleri Bandosu ve
Emniyet Kuvvetleri de alana ulaşmıştır. Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı bildirilen
ve tatbikatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyon belki de bütün bu
ziyaretin en unutulmaz tarafını teşkil etmiştir. Bu sebeple basın mensupları bu önemli ziyareti
gereği gibi takip etmek imkânlarından mahrum bırakılmıştır. Gazeteciler halkın alındığı
terminalin üst katında bir odaya sıkıştırılmış ve ayrılan bu yerin sadece gazetecilere tahsisi
bile sağlanamamıştır. Bütün ziyaret müddetince Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet mensupları ile
gazeteciler arasında ihtilaflar olmuştur.34 Bu arada basın mensupları Dışişleri Bakanlığı
mensuplarından Sulhi Dişlioğluna müracaat ederek hadiseleri ayrılan yerden takip
edemeyeceklerini söyleyerek kendilerinin aşağıda bir kenara alınmalarını rica etmiştir.
Dışişleri Bakanlığı mensubu, “Bize İngiltere hükümeti bir nota verdi, bunda gazetecilerin
yukarıda camın arkasında durmalarını, foto muhabirlerinin de kamyon içinde resim
çekmelerini istiyorlardı. Biz bu talebe uyduk. Zaten program Basın-Yayın Umum
Müdürlüğünce yapılmıştır, onlarla görüşün” demiştir.35
Kraliçenin ziyaret saati yaklaştıkça protokole mensup zevat alana gelmeye başlamıştır. Milli
Birlik Komitesi ve Hükümet üyelerinden sonra saat 14.32’de Devlet ve Hükümet Başkanı
Orgeneral Cemal Gürsel, yanında Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay olduğu halde alana
gelmiş ve Devlet Bakanı Nasır Zeytinoğlu ile Milli Birlik Komitesi üyelerinden Kurmay
Albay Osman Köksal tarafından karşılanarak şeref salonuna ilerlemiştir.36
İngiltere Kraliçesi ve beraberindekileri getiren uçak saat 14.47’de havaalanına inmiştir.
14.52'de Kraliçe uçak kapısında görünmüştür. Kraliçenin akasında Edinburgh Dükü Philip
olduğu halde merdivenden inen konuğu Protokol Umum Müdürü karşılamış ve önce her iki
Devlet Başkanını birbirine takdim ettikten sonra sırası ile Kraliçeye, Hükümet ve
Milli Birlik Komitesi üyeleri, ziyaret ettiği memleketler Büyükelçileri ve diğer askeri ve
mülki zevatla tanıştırmıştır. Kraliçe’den sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Home ve eşi
Başmabeyinci Scarbrough, Kraliçenin nedimesi, özel kâtibi ve diğer zevat uçaktan inmiştir.
Daha sonra Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü, Başkan Gürsel'e mahiyetinde
bulunanları birer birer takdim etmiştir.37
Sancağın karşısında hazırlanan platformda Kraliçe ve Devlet Başkanı Gürsel yerlerini
aldıktan sonra iki memleketin milli marşları çalınmıştır. Bu arada misafirin gelişini 21 pare
top atışı haber veriyordu. Daha sonra askeri ihtiram kıtasını Devlet Başkanı Gürsel ile birlikte
teftiş eden Kraliçe Elizabeth, birliğin önünden geçerken, askerleri Türkçe olarak “Merhaba
Asker” diye selamlamıştır. Muhafız alayı İhtiram Kıtası Majesteye “Sağ ol” diye mukabelede
bulunmuştur. Bu törenden sonra Şeref Salonuna geçilmiştir. Burada Devlet Başkanı ve
Dışişleri Başkanı Gürsel ile görüşen İngiltere Kraliçesi, salonda bulunan Dışişleri Bakanı
32
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Selim Sarper'in eşi ile Pakistan, Hindistan ve İngiltere Büyükelçilerinin eşleri tanıştırılmıştır.
Bayan Sarper bu arada Kraliçeye bir beyaz orkide buketi vermiştir. 40 dakika sonra Başkan
Gürsel'le beraber Şeref Salonundan ayrılan Kraliçe II. Elizabeth ile Edinburgh Dükü,
Türkiye’den ayrılmadan önce geldikleri zaman tanıştıkları zevatla vedalaşmıştır. Kraliçe
uçağın kapısında bir an durarak Devlet Başkanı Gürsel ve alanda toplananları eli ile
selamlamıştır. Yapılan görüşmede İngiltere Dışişleri Bakanı bulunmamıştır. Uçağın
hareketinden sonra Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e II. Elizabeth, telsizle şu mesajı
göndermiştir: “Bugün bana ve zevcime gösterilen hüsnü kabul için zatıâlilerine ve Hükümet
erkânına samimiyetle teşekkür ederim. Her ikimiz de zat-ı devletlerinizle tanışma fırsatını
bulduğumuzdan dolayı büyük memnuniyet duyduk. Türk milletinin refah ve saadeti için en iyi
temennilerimizi sunarız.”38
Uçak havaalanından ve Ankara semalarında ayrılmadan alanı terk etmeyi reddeden Devlet ve
Hükümet Başkanı Cemal Gürsel, Kraliçe hakkında etrafını saran basın mensuplarına:
“Mükemmel bir insan ve fevkalâde zarif bir bayan” demiştir. Başkan Gürsel etrafından
ayrılmayan gazetecilere hitaben şunları ayrıca şunları söylemiştir: “İngiltere Kraliçesi ile bir
misafirle ne konuşulursa onları konuştuk. Gazeteleri enterese edecek hiçbir şeyde
konuşulmadı. Ötesini siz de biliyorsunuz.”39
ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in kısan Ankara ziyaretinden sonra Türkiye’ye gelen bir diğer
üst düzey Batılı devlet adamı ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson’dur. 26 Ağustos 1962
tarihinde beraberinde eşi Lady Bird Johnson olduğu ile saat 16.00 da Boeing 707 özel uçağı
ile Esenboğa Havaalanına gelen Johnson burada merasimle karşılanmıştır.40 Uçağın kapısı
açılır açılmaz ABD Ankara Büyükelçisi Baymond Hare, uçağa girmiş ve Başkan
Yardımcısına “Hoş geldiniz” demiştir. Uçaktan inen Başkan Yardımcısı Johnson ve eşi
Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Umum Müdürü İsmail Erez tarafından karşılanmışlar,
müteakiben misafirler, Başbakan İsmet İnönü ve eşine takdim edilmişlerdir.41 Johnson bu
arada; İnönü’ye: “Türkiye’ye ayak basmakla büyük memnunluk duyuyorum. Türkiye’nin
hayranlarından biriyim” demiştir. Bilahare Başkan Yardımcısını karşılamağa gelen Dışişleri
Bakanı Erkin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Zeytinoğlu, Dışişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Yolga, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Menemencioğlu, Vali Teoman, Ankara
Garnizon Kumandanı Hazer, Merkez Kumandanı Çokdeğer, kordiplomatik duayeni İspanya
Büyükelçisi Teixidor ve ABD Büyükelçiliği mensupları ile askeri yardım heyeti mensupları,
Başkan Yardımcısına takdim edilmiştir.42
Daha sonra konuk Başkan Yardımcısı ve Başbakan İsmet İnönü, doğruca meydanda kurulmuş
olan platforma gelmiştir, çalınan Türk ve Amerikan milli marşlarını dinlemişlerdir. Milli
marşların dinlenmesini müteakip Başbakan İnönü ve Başkan Yardımcısı Johnson, askeri
kıt’ayı teftiş etmişlerdir. Askeri kıtanın teftişinde Johnson, Türkçe olarak “Merhaba asker”
demiş, askeri kıtadaki Mehmetçik ise “sağol” diye mukabelede bulunmuştur.43 Johnson,
müteakiben Mehmetçik hakkında düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Bu kadar seçkin
asker görmedim. Kore’de yaptıklarını unutamıyorum.” Askeri kıtanın teftişini müteakip
misafir Başkan Yardımcısı ile karşılamağa gelen askeri ve mülki erkân, şeref salonunda bir
müddet istirahat etmişlerdir. Daha sonra diğer salona geçen Başkan Yardımcısı Johnson,
basın mensupları ile tanışmış ve bir konuşma yapmış ve şunları söylemiştir. “Hükümetinizin
nazik daveti üzerine bugün Kemal Atatürk’ün büyük cumhuriyetine gelmek benim için büyük
bir şereftir. Büyük bir ülkeye geldiğimi biliyorum. Türkiye halkı, bu iftiharı duymakta
38
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haklıdır. Bütünlüğünüz tehditlere uğradı. Muhtemel mütecavizlerin büyük tazyiklerini
hissettiniz. Fakat siz hiçbir zaman sendelemediniz, hiçbir zaman taviz vermediniz. Birleşmiş
Milletlerdeki müzakerelerden Kore harp sahasına kadar -Kuzey Atlantik ittifakı emrine
kuvvetler vermekten CENTO’nun istikrarına iştirake kadar- Türkiye’ye dünya huzurunda
hürriyet gayelerinin müdafii ve destekleyicisi olarak bulunmaktadır. Biz Amerikalılar, NATO
içerisinde Türkiye’nin müttefikiyiz. Bu anlaşma ile yaptığımız taahhütlere sadık kalacağız. Biz
Türkiye’ye karşı yapılacak bir tecavüzü Amerika’ya karşı yapılmış kabul ederiz. Biz,
Amerikan halkı, Türk tarihinin yeni bir devresinin başlangıcında olduğunuza kaniyiz.
Parlamenter bir hükümeti yeniden kurmanızı memnuniyetle karşılıyor ve sizi tebrik ediyoruz.
Hükümetimizin, modern Türkiye’nin anneannesine uygun bir şekilde, halkınızın ve
memleketinizin karşılaştığı ekonomik ve sosyal meseleleri karşılamak üzere canlı bir şekilde
ileri doğru gideceğinden eminiz. Ankara’da cumhurbaşkanınız, başbakanınız ve gerek
buradaki, gerekse diğer yerlerdeki resmi şahsiyetleriniz ile buluşmayı iştiyakla bekliyorum.
Bütün dünyadaki insanlara sulh ve milletlerimizin ilerleme ve refaha erişme hususundaki
müşterek gayretlerinde Amerika’nın Türkiye ile birlikte bulunduğunu, temin etmek istiyorum.”
Bu konuşmayı müteakip misafir Başkan Yardımcısı ve Başbakan İsmet İnönü, alanda hazır
bulunan kapalı bir otomobile binerek şehre doğru hareket etmişlerdir. Misafirin otomobili,
Dışkapı’da durmuş ve İnönü ile birlikte açık bir otomobile geçmişlerdir.44
Çok büyük halkınız var diyen ve karşılamadan memnun olduğunu bildiren Mr. Johnson, yine
halkın coşkun tezahüratı ve alkışları arasında yavaş yavaş otomobili ile Balin Oteline
gelmiştir. Pazar olmasına rağmen binlerce Ankaralının yollara dökülmüş olması, Johnson ve
beraberindekileri adeta şaşırtmış, burada refakatinde bulunan Amerikalı gazetecilerden biri,
“Şimdiye kadar hiçbir yerde halkın bu derece tezahüratını görmedik.” demiştir. Johnson, her
durduğu yerde otomobilinden inmiş ve halkın elini sıkmıştır. Balin Oteline çıkan Mr. Johnson
ve Başbakan İnönü, otelin önünün dolduran binlerce Ankaralıyı selamlamışlardır. İnönü,
burada yaptığı kısa konuşmada, “Yaşasın Amerika ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluk…
Bugün büyük bir gündür, bahtiyarlık günüdür ve unutulmaz bir gündür.” demiştir.45
İnönü misafire Balin otelinde veda ettikten sonra, Johnson, otelde kendisine tahsis edilen
yedinci kattaki 703 numaralı odaya, eşi ise aynı katta 701 numaralı odaya çekilerek bir
müddet istirahat etmişlerdir. Bu arada otel adına, Ayşe Tığlıoğlu, Başkan Yardımcısına bir
buket vermiştir.46
Johnson’un gelişi münasebetiyle Esenboğa hava alanı ile Balin otelinde ve ayrıca ziyaret
edeceği yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kendisinin korumalarından ayrı olarak
Ankara Emniyet teşkilatı, bu maksatla kalifiye polislerinden 50’sini, bu işe ayırmış
bulunuyordu. Otelde ayrıca geçici ve ilave olarak yeni personelin alınmış olduğu
görülmekteydi.47
Ankara’da ikinci gününü geçirmekte olan Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, ilk olarak
Anıtkabir’i ziyaret etmiştir. Anıtkabir’deki saygı duruşundan ve bir çelenk koyduktan sonra
Ekselans Johnson deftere şunları yazmıştır: “Türk halkının büyük liderine hürmeten yapılan
hakikaten tesirli bir merasim.” Johnson Anıtkabir’den sonra Cumhurbaşkanı Gürsel’le
görüşmüştür. Bu görüşmede ABD Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Gürsel’e, Başkan
Kennedy’nin bir mesajını vermiştir. Bir saat yirmi dakika Cumhurbaşkanı ile görüşen ABD
Başkan Yardımcısı Johnson, daha sonra Başbakanlığa gelerek İnönü tarafından kabul
edilmiştir. Başbakanın odasına giren Johnson, doğruca İnönü’nün yanına giderek elini sıkmış,
“Geç kaldık kusura bakmayın” demiş. Başbakan İnönü de kendisine: “A. Rica ederim”
şeklinde cevap vermiştir. Bir ara Başbakan İsmet İnönü’nün kulağına eğilen Dışişleri Bakanı
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Erkin, Başkan Yardımcısının Gürsel ile görüşmelerinden çok memnun olduğunu
söylemiştir.48
Mr. Johnson’un Başbakan İsmet İnönü ile görüşmesi 1,5 saat kadar sürmüş ve Başbakanlıktan
çıkarken A.B.D. Başkan Yardımcısı, orada bulunan basın mensuplarına, görüşme hakkında
şunları söylemiştir: “Bildiğiniz gibi, memleketlerimiz arasındaki münasebetler bilhassa son 15
yıl, yani Truman Doktrini’nin ilanından beri geçen zaman zarfında daima sıkı ve dostane
olmuştur. Bu yıllar zarfında hür dünyanın savunması hususunda müşterek bir politika takip
etmekle kalmayıp askeri ve ekonomik sahalarda da geniş ve mühim münasebetler kurmuş ve
idame etmiş bulunuyoruz. Bunun neticesi olarak münasebetlerimizi genel politika ve
ekonomik yardım bakımından gözden geçirdik ve görüşecek birçok mevzular bulduk. Bu
meseleleri hükümetiniz liderleriyle bizzat görüşmek fırsatını bulmamızın iki taraf için de
faydalı olduğuna inanıyorum.”49
Cumhurbaşkanı Gürsel aynı gün ABD’li konuğu şerefine Çankaya’da bir öğle yemeği
vermiştir. Yemekte Başkan Yardımcısı Mr. Johnson, eşi, üç Başbakan Yardımcısı ve eşleri,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Dışişleri Bakanı Erkin ile Bakanlık ileri
gelenleri bulunmuşlardır. Yemeğe müteakip Atatürk’ün Çankaya’daki evi gezilmiştir.
Gürsel’i ziyaretinden sonra Dışişleri Bakanlığına gelen ABD Başkan Yardımcısı Lyndon
Johnson burada Türkiye ile Amerika arasında yapılan barış gönüllüleri anlaşmasını
Amerika’yı temsilen imzalamıştır.50 Barış gönüllüleri yahut barış ordusu anlaşmasını
imzalarken Mr. Johnson, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin’e “Yeni sahalarda Türk
dostları ile birlikte çalışacak bu genç Amerikalıların, Amerikan halkının Türk halkına
duyduğu samimi dostluğu ve desteği bir defa daha teyid edeceklerine inanıyorum” demiştir.
Yeni anlaşmaya göre Amerikan gönüllüleri Türkiye’ye gelecekler, kaza ve köylerdeki
Türklerle birlikte çalışacaklardır. İlk olarak 6 Eylül’de 30 kişilik bir gönüllü grubu Ankara’ya
gelecektir. Bunlar bazı kazaların ortaokullarında veya liselerde İngilizce öğretmenliği
yapacaklardır.51
ABD Başkan Yardımcısı 27 Ağustos günkü programının devamında, öğleden sonra,
beraberinde eşi ve kızı olduğu halde Mamak Ordu Okuma Yazma Merkezini ziyaret etmiştir.
Okula giderken, Gülveren semtinde duran Başkan Yardımcısı, burada birikmiş olan halkla
hasbihalde bulunmuş ve halka şunları söylemiştir: “Sizin memleketiniz çok hoşuma gitti. Sizi
çok beğendim. Okula gidin, iyi vatandaş olmağa çalışın. Hür dünyada memleketinizin büyük
yeri var. Türk-Amerikan dostluğu çok yaşıyacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Hepinize
selamlar…” Okuldan ayrıldıktan sonra yol boyunca birikmiş Ankaralılara açık otomobilinde
ayağa kalkarak eli ile selam veren Mr. Johnson, Gülveren semtinde otomobilden inmiştir. Bu
sırada okunmakta olan akşam ezanını dinlemiş ve daha sonra orada bir eve girerek ev halkı ile
sohbet etmiştir. Cebecide de otomobilinden inen Mr. Johnson, doğruca bir pastacı dükkânına
gitmiş ve bir dolarlık çikolata alarak, orada bulunan çocuklara dağıtmıştır. Daha sonra etrafını
saran kalabalığa dönerek, “Yavrulara dondurma ısmarlamak istiyorum” demiş, etrafını saran
çocuklara da 72 dondurma ikram ederek 7 dolar vermiştir. Buradan ayrılan misafir, Hukuk
Fakültesi bahçesine de girerek orada bulunan öğrencilerle bir müddet görüşmüş ve bilahare
TBMM’ye gitmiştir.52
Gece Başbakan İsmet İnönü ve eşi tarafından misafir şerefine yeni Orduevi binasında bir
yemek verilmiştir. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Johnson’un 52. doğum yıldönümü
münasebetiyle basın mensupları adına gece saat 22.00’de ikinci bir parti verilmiştir.53
Türk Hükümetinin davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş olan ABD Başkan Yardımcısı Lyndon
Johnson, 28 Ağustos sabahı CENTO Konsey toplantısına gitmeden evvel Senatör Fethi
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Tevetoğlu’nun Teksas’ta doğan ikiz çocuklarını görmek isteyen misafir, otelin salonunda
kendilerini kabul ederek hatırlarını sormuştur. Lyndon Johnson, daha sonra CENTO
merkezini ziyaret etmiş ve CENTO Bakan Yardımcıları Konseyi’nin hususi toplantısında
hazır bulunmuştur. Başkan Yardımcısı, CENTO Genel Sekreteri Dr. A. A. Khalatbary
tarafından karşılanmış ve Konsey üyeleriyle tanıştırılmıştır. Esenboğa Havaalanına gelen Mr.
Johnson, Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve askeri ve mülki
zevat tarafından karşılanmıştır. Bu karşılamada Başbakan İnönü ile Başkan Yardımcısı
Johnson arasında şu konuşma geçmiştir.
“- Çok güzel bir seyahat oldu.
-Millet olarak çok aziz bir hatıra,
- İnanın, bize gösterdiğiniz misafirperverlik büyüktü.
- Müstakbel davalarımız üzerince konuştuklarımız çok daha kıymetli. Başkan Kennedy’e
hürmet ve selamlarımızı götürmenizi rica ederim.
- Buradaki temaslarım vazife olarak çok muvaffakiyetli oldu.
-Büyük başarılar dilerim. Bu aziz hatırayı muhafaza edeceğiz.”54
Amerikan Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson ve eşi, kızı aynı gün öğleden sonra özel bir
uçakla Ankara’dan İzmir’e gelmiştir. Amerikan Başkan Yardımcısına hava alanında ve şehre
gelirken güzergâh boyunca halk, büyük tezahürat yapmıştır. İzmir’i ziyareti münasebetiyle
Amerikan Başkan Yardımcısına fahri hemşerilik verilmiştir. Vilayet konağında hemşerilik
bezatını aldıktan sonra bir konuşma yapan Johnson demiştir ki: “Amerika Birleşik
Devletleri’nde bizler Türkiye’nin geleceğinin hudutsuz olduğuna inanıyoruz. Sizin
güvenliğiniz, bizim güvenliğimizdir. Sizin hürriyetiniz, bizim hürriyetimizdir. Milletinizin
ümitlerinin tahakkuku benim milletimin de ümit ve amacıdır.”55
ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, İzmir Enternasyonal Fuarında “Amerika günü”nde
bulunduktan sonra 28 Ağustos akşamı saat 21.45’de bir Amerikan askeri uçağı ile İstanbul’a
gelmiştir. Yeşilköy Havaalanında Johnson, karısı ve kızı ile uçaktan indiğinde Vali, Belediye
Başkanı, Amerikan Başkonsolosu ve diğer ilgili zevat tarafından karşılanmıştır. Johnson
arabasına doğru yürürken meydanı dolduran her sınıf halkla tokalaşmış, bu arada orada
bulunan bir hamala yaklaşarak, samimi bir şekilde elini omzuna atmış, onunla resim çektirmiş
ve hatırını sormuştur. Bundan sonra Başkan Yardımcısı Johnson otomobile binmiş, maiyeti ve
kendini karşılamaya gelenlerle birlikte kafile halinde şehre hareket edilmiştir.56 Hilton
Otelinde ikamet eden Johnson ertesi gün İstanbul’da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmiştir.57
Başkan Yardımcısı Johnson 30 Ağustos günü Yeşilköy Havaalanı’ndan Lefkoşe’ye hareket
etmiştir.58
Fransa Başbakanı Georges Pompidou
Türk Hükümetinin davetlisi olarak 1963 yılında Türkiye’ye gelen bir diğer Batılı devlet adamı
Fransa Başbakanı Georges Pompidou’dur. Georges Pompidou ve eşi beraberlerinde Fransa
Dışişleri Bakanı Maurice Couve de Murville ve eşi ile maiyetleri erkânı olduğu halde 14
Temmuz 1963 tarihinde saat 19.30’da Ankara’ya gelmiştir. Fransız konukları getiren özel
uçak saat 19.30 da Esenboğa’ya inmiş ve terminalin önüne gelmiştir. Fransa’nın Ankara
Büyükelçisi M. Hardien Bernard ve eşi uçağa girerek Başbakan ve Dışişleri Bakanını
selamlamışlar ve maiyetleri arasında yer almışlardır. Bu sırada Türkiye’nin Paris Büyükelçisi
Bülent Uşaklıgil ile eşi de Türk erkânı arasında bulunuyorlardı. Az sonra Fransa Başbakanı
uçağın merdivenlerinde görülmüş ve İsmet İnönü ile Bayan İnönü uçağa doğru ilerleyerek
Georges Pompidou ile eşine “Hoşgeldiniz” demişler, Bayan İnönü, Bayan Pompidou ve
Bayan Couve de Murville’e birer buket takdim etmiştir. Fransa Başbakanı, Başbakan
54
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İnönü’ye maiyetini takdim etmiş, müteakiben de Protokol Genel Müdürü İsmail Erez konuk
Başbakana sırasıyla Başbakanlık Özel Kalem Müdürünü, Başbakan Yardımcılarını,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterini, Başbakanlık Müsteşarını, Dışişleri Bakanlığı Genel
Sekreterini, Türkiye’nin Paris Büyükelçisini ve eşini, Ankara Valisini, Garnizon
Kumandanını, mihmandar elçi ve eşini, Merkez Komutanını takdim etmiştir. Takdim
merasiminden sonra konuk Başbakan ve Dışişleri Bakanı, Başbakan İnönü ile birlikte
platforma çıkarak milli marşları dinlemişler ve sonra da tören kıtasını teftiş etmişlerdir.
Teftişten sonra Fransa Başbakanına Ankara’daki Fransa Büyükelçiliği erkânı ve kolonisi
takdim edilmiş ve şeref salonuna geçilmiştir.59
Başbakan İsmet İnönü Esenboğa Havaalanı şeref salonunda, konuklara hitaben bir konuşma
yapmıştır. İnönü’nün konuşması şöyledir: “Sayın Başbakan, Türk milleti ve hükümeti, dost ve
müttefik Fransa’nın Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanını sevinçle karşılamaktadır. Bu
sevinç, Türk milletinin, asırlar boyunca kurulmuş ananevi bağlarla bağlı bulunduğu
Fransa’ya karşı duyduğu samimi dostluk ve derin takdir hislerinden doğmaktadır. Bu
dostluğun bizim için silinmez hatıraları mevcuttur. Türkiye ile Fransa’nın, sinesinde
kaderlerini birleştirdikleri NATO ittifakı Türkiye’nin kısa bir süre önce katıldığı Avrupa
Ekonomik Topluluğu, Fransa’nın da dâhil bulunduğu Konsorsiyum memleketlerimiz
arasındaki ananevi dostluğun ve işbirliğinin gelişmesi için yeni imkânlar sağlayan
sahalardır. Ziyaretinizin, dostane münasebetlerimizin kuvvetlenmesine ve memleketlerimiz
arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine yardım edeceğine kaniim. Sayın Başbakan,
Fransız halkının yarattığı yüksek vasıflarını ve sağlam hayatiyetini ispat eden Fransa’nın son
yıllardaki üstün başarıları ve parlak hamleleri Türk halkında samimi hayranlık hisleri
uyandırmaktadır. Sayın Başbakan, size, Türk halkının samimi dostluk hislerini yenilerken,
Fransa’nın mümtaz temsilcilerine hoş geldiniz demekle bahtiyarım.”60
İnönü’nün hitabesine Fransız Başbakanı Georges Pompidou şu mukabelede bulunmuştur:
“Sayın Başbakan, Söylediğiniz güzel sözlerden dolayı teşekkür ederim, özellikle buraya
gelişimin, Türkiye’nin Ortak Pazara ortak üye olarak alınışıyla ilgili anlaşma ile aynı zamana
rastlamasından dolayı büyük bir bahtiyarlık duyduğumdan emin olunuz. Böylelikle,
Türkiye’yi Avrupa’ya birleştiren tarihi, iktisadi ve siyasi sıkı bağlar teeyyüd etmiş
bulunmaktadır. Fransa ile Türkiye arasındaki eski dostluk bu çerçeve içinde yer aldığı gibi,
bu dostluk, Batının savunulması için bizi birleştiren dayanışmada da kendini göstermektedir.
Fransız Başbakanı ile Dışişleri Bakanının Ankara’yı ziyaretinin başlıca amacı, bu dostluğu
teyid etmek ve memleketlerimiz arasında mevcut her çeşit bağı daha da sıkılaştırmaktır. Bu
resmi ziyaret dolayısıyla, güzel memleketinizi mümkün olduğu kadar yakından tanımak
fırsatını bulmanın benim için büyük bir zevk olacağını belirtmeme müsaadelerinizi dilerim.
Yaşasın Türkiye.”61
Şeref salonunda Başbakan İsmet İnönü ve Fransa Başbakanı Georges Pompidou, Türkiye
radyolarına kısa birer hitabede bulunmuşlardır. İstirahati müteakip konuklar şehre hareket
etmişlerdir. Başbakan İsmet İnönü ile Fransa Başbakanı Pompidou ve mihmandar elçi Turan
Tuluy ile Özel Kalem Müdürü Necdet Calp aynı otomobille, misafir Dışişleri Bakanı Maurice
Couve de Murville de Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile aynı otomobile binerek şehre
gelmişlerdir. Bu sırada başka bir otomobilde de Bayan İnönü ile Bayan Pompidou ve Bayan
Tuluy bulunuyorlardı. Fransa Dışişleri Bakanı Ekselans Couve de Murville’nin eşine de
Fransa’nın Ankara Büyükelçisinin eşi Bayan Hardion ile Paris Büyükelçimiz Bülent
Uşaklıgil’in eşi Bayan Leyla Uşaklıgil refakat etmekteydiler.62
Misafirler Esenboğa Havaalanından doğruca Çankaya’daki Hariciye Köşküne gelmişler ve
kendilerine vaktin geç olmasına rağmen yer yer Ankaralılar tarafından sevgi gösterisinde
bulunulmuş, karşılanış, Ankara’ya gelmiş bulunan 16 Fransız gazetecisi ve televizyoncusu
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tarafından kısa zamanda Avrupa’ya nakledilmiştir. Misafirler, Hariciye Köşkünde İsmet
İnönü ve Bayan İnönü’ye teşekkür ederek istirahate çekilmişlerdir.63
Fransız konuk devlet adamları ertesi gün ilk olarak saat 9.15’te Anıtkabri ziyaret ederek
mozoleye çelenk bırakmışlar ve saat 9.45’te de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından
kabul edilmişlerdir. Fransız devlet adamları daha sonra Başbakanlığa gelerek burada Dışişleri
Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Başbakan İsmet İnönü ile bir görüşme yapmışlardır.
Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren ve aynı gün başlayacak olan toplantının gündem maddeleri
ele alınmıştır. Öğle yemeğini Cemal Gürsel’in daveti üzerine Hariciye Köşkü’nde yiyen
konuk başbakan saat 16.00’da TBMM’ye gelerek yapılan Meclis müzakerelerini takip
etmiştir. Saat 17.00’de iki ülke Dışişleri Bakanları seviyesinde ilk toplantı oturumu
gerçekleştirilmiştir. Saat 21.00’de Başbakan İnönü tarafından Orduevi salonlarında Fransa
Başbakanı Georges Pompidou şerefine bir yemek verilmiştir.64
15 Temmuz günü başlayan Türk-Fransız görüşmeleri 16 Temmuz günü Başbakanlar
seviyesinde devam etmiştir. Toplantıda Türkiye’nin Beş Yıllık Kalkınma Planı ve bunun mali
yönü, Türk-Fransız kültür münasebetleri, uluslararası gelişmeler, NATO konuları vs. üzerinde
durulmuştur. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından bu görüşmelere dair bir ortak bildiri
yayınlanmıştır. Aynı gün Ankara’nın tarihi yerlerine bir gezi yapan Fransa Başbakanı şerefine
akşam Fransa Büyükelçiliğinde bir yemek verilmiştir.65 Ertesi gün İzmir’e bir turistik seyahat
yapan Başbakanı Georges Pompidou’nun sonraki durağı İstanbul olmuştur. Pompidou burada
yaptığı ziyaretler sonrası 21 Temmuz’da Türkiye’den ayrılmıştır.
SONUÇ
1960-1961 yılları arasında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul edilen üst düzey
yabancı konukların bir bölümü Ürdün, Pakistan, İran, Tunus gibi İslam ülkelerindendir.
İngiltere, Fransa, ABD ve SSCB gibi ülkelerden gelen Batılı devlet adamları da bu dönemde
yer almaktadır. Cemal Gürsel Döneminin ilk yıllarında Türkiye’ye gerçekleşen ziyaretler daha
kısa süreli olmuştur. İngiltere ve Ürdün örneğinde olduğu gibi. İran ve Pakistan devlet
adamları aynı Demokrat Parti Döneminde olduğu gibi Ankara’ya en sık uğrayan ülke
temsilcileri olmuştur. Ancak Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Döneminde gerçekleşen yabancı
devlet adamı ziyaretlerinin Atatürk ve Bayar Dönemlerindeki düzeye erişmesi mümkün
olmamıştır. Bunda Cemal Gürsel’in sağlık nedenleri ile bir dönem dahi cumhurbaşkanlığı
yapamamış olması kadar Türkiye’nin ve Dünya’nın içinde bulunduğu siyasi ortamda etkili
olmuştur. Yine Ortadoğu’daki çatışma ortamı bunda olumsuz katkı sağlayan bir durum
oluşturmuştur. Araştırmamız Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dönemindeki tüm yabancı devlet
adamı ziyaretlerini, tüm yönleri ile içermemekle birlikte bundan sonra yapılabilecek
çalışmalara öncül durumunda olmayı amaçlamaktadır.
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ÖZET
Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ürünlerini muhafaza etmeleri ve
mağazalarına zamanında teslim etmeleri için bir ana depoya sahip olmalıdır. Ana depo,
dağıtım yapacağı mağazalara göre uygun bir konumda yer almalıdır. Şirketlerin uygun bir
depo yeri seçimi bir karar verme problemidir. Artan rekabet koşullarında firmaların
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için doğru kararlar almaları gerekmektedir.
Günümüzde şirketlerin karar verirken birden fazla alternatifi ve birden fazla kriteri
bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin her bölgesine hizmet veren bir perakende firması
kendisine en uygun lokasyondaki depoyu seçmeyi hedeflemektedir. En uygun depo yeri
seçiminde birden fazla alternatif ve birden fazla kriter bulunmaktadır. Bu durumda şirketin en
uygun alternatifi seçebilmesi için matematiksel bir modele ihtiyacı vardır. Birden fazla
alternatif ve birden fazla kriterin olduğu durumlarda çok kriterli karar verme tekniklerinden
biri kullanılabilir.
Bu çalışmada 9 kriter ve 6 alternatif belirlenmiş olup çok kriterli karar verme tekniklerinden
biri olan TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. En uygun depo yeri seçiminde belirlenen kriterler;
depo bakım maliyeti, aylık kira tutarı, stok tutma kapasitesi, pazara yakınlık, nitelikli işçi
mevcudiyeti, ana tedarikçiye ortalama uzaklık, altyapı, hareket esnekliği ve bölge
güvenliğidir. Kriterlerin hepsi birbiri ile aynı önem derecesine sahip değildir. En uygun depo
yeri seçiminde belirlenen alternatifler; Erzincan, Ordu, Kırıkkale, Sakarya, İstanbul ve
Antalya’dır. Bu çalışmada kullanılan çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS
metodunun işlem adımları, Excel üzerinde formüle edilmiştir. Çok kriterli karar verme
problemlerinde Excel üzerinde işlem adımlarının kolaylıkla uygulanabileceği, doğru ve hızlı
sonuç verebileceği gösterilmiştir.
Araştırmanın alternatifler arasındaki sıralaması incelendiğinde, en uygun depo yeri seçiminin
Sakarya ili olduğu kanıtlanmıştır. Bu sayede, birden fazla alternatifi ve birden fazla kriteri
olan problemlerde matematiksel bir model yardımıyla en uygun alternatifi seçmek
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mümkündür. Bu çalışmanın amacı, birden fazla alternatif ve birden fazla kriterin olduğu
durumlarda en uygun alternatifin nasıl belirleneceğini ve Excel üzerinde nasıl formülize
edilebileceğini göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, Depo Yeri Seçimi, Excel
ABSTRACT
Businesses operating in the retail industry must have the main warehouse to store their
products and deliver them to their stores on time. The main warehouse should be located in a
convenient location relative to the stores it will distribute to. Choosing a suitable warehouse
location for companies is a decision making problem. In the conditions of increasing
competition, companies need to make the right decisions in order to continue their activities.
Today, companies have more than one alternative and more than one criterion when making
decisions. In this study, a retail company serving every region of Turkey aims to choose the
warehouse in the most suitable location for it. There are more than one alternative and more
than one criterion in choosing the most suitable warehouse location. In this case, the company
needs a mathematical model to choose the most suitable alternative. In cases where there are
more than one alternative and more than one criterion, one of the multi-criteria decisionmaking techniques can be used.
In this research, 9 criteria and 6 alternatives were determined and the TOPSIS method, which
is one of the multi-criteria decision-making techniques, was used. The criteria determined in
the selection of the most suitable warehouse location; warehouse maintenance cost, monthly
rental amount, stock holding capacity, proximity to market, availability of skilled workers, the
average distance to the main supplier, infrastructure, movement flexibility and security in the
area. Not all criteria have the same degree of importance. Alternatives determined in the
selection of the most suitable warehouse location; Erzincan, Ordu, Kirikkale, Sakarya,
Istanbul and Antalya. The operation steps of the TOPSIS method, which is one of the multicriteria decision-making techniques used in this research, are formulated on Excel. In multicriteria decision-making problems, it has been shown that the process steps can be easily
applied in Excel and can give accurate and fast results.
When the ranking of the research among the alternatives is examined, it has been proven that
the most suitable warehouse location selection is Sakarya. In this way, in problems with more
than one alternative and more than one criterion, it is possible to choose the most suitable
alternative with the help of a mathematical model. The aim of this study is to show how to
determine the most suitable alternative and how it can be formulated on Excel in cases where
there are more than one alternative and more than one criterion.
Keywords: Multi Criteria Decision Making, TOPSIS, Warehouse Location Selection, Excel
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1.INTRODUCTION
Companies should provide their customers with products or services of appropriate quality
reasonable prices to continue their commercial activities under increasing competitive
conditions. Moreover, the product or service should be delivered within the time interval
requested by the consumer. The company should evaluate the processes of a product or
service as a whole and minimize its costs without sacrificing quality within the framework of
these conditions. Logistics expenses are one of the most important expense items of
companies. The company should choose a suitable warehouse location to minimize logistics
expenses.
Warehouses are very important links in a supply chain network at local or globalised markets
(Singh et al., 2018). Warehouse location in the supply chain network determines the
efficiency and speed of supply chains (Singh et al., 2018).
With a warehouse that is not selected in the right location, the company’s expenses increase.
In the face of increasing expenses, the company can follow 2 different paths. First, increased
expenses are reflected in the products or services offered as a raise. However, if there is a
competitor company that produces products or services with the same quality, customers
prefer the competitor’s product or service. In this case, the company loses customers.
Moreover, it cannot keep up with the increasing competition conditions. As a second way, it
may choose not to increase the price of its products or services in the face of increasing costs.
However, in this case the profit margin decreases as the company’s expenses increase. As the
profitability of the company, whose profit margin decreases, will also decrease, it will again
have difficulties in the increasing competition conditions. In this case, if the company cannot
choose a warehouse location in a suitable location for itself, it cannot continue its existence. A
warehouse chosen in the right location contributes to company’s commercial existence.
Today, companies have more than one criterion and more than one alternative when
determining the warehouse location. The degree of importance of the identified alternatives
may also differ. Making the right decision is extremely complicated when there are multiple
criteria and multiple alternatives. In order to choose the most correct alternative among the
alternatives, we should apply one of the multi criteria decision making techniques. The degree
of importance of these criteria may also differ between each other. In this analysis, it is aimed
to deliver the products on time and to minimize the distribution costs.
Multi-criteria decision making (MCDM) is a sub-discipline in the field of an operations
research that unambiguously estimates multiple conflicting criteria in decision-making in
various fields like economic, financial, healthcare, transportation (Balusa and Gorai, 2019).
Since there are more than one criterion and more than one alternative to make a decision
today, multi criteria decision making techniques have been widely used. There are more than
one multi criteria decision making technique.
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Multi-criteria decision making can be defined as the evaluation of the alternatives for the
purpose of the selection or ranking, using a number of qualitative and/or quantitative criteria
that have different measurement units (Ozcan et al.,2011).
2. LITERATURE REVIEW
While conducting literature research, it is seen that companies have more than one criterion
and more than one alternative in determining the warehouse location. In this case, the
company can reach the right result by using a method from multi criteria decision making
techniques. It is seen in the literature that multi criteria decision making techniques are used
in many areas.
2.1. Determining The Suitable Warehouse Location
Warehouse location selection is one of the most crucial decisions a company can make.
Warehouse is the area where one or more kinds of products or semi products are kept under
appropriate conditions. The selection of the appropriate warehouse location has an extremely
important area in the optimization of logistics systems. When the appropriate warehouse
location is selected in the supply chain, efficiency increases, profitability increases and costs
decreases. The criteria and references selected during the warehouse location selection are
shown in the table below.
Table 1. Warehouse Location Selection Criteria
Warehouse Location

References

Determination Criteria
Transport and connectivity

(Turgut et al., 2011) ;(Yang et al., 1997) ;(Wu et al.,
2005)
(Ashrafzadeh et al., 2012);(Turgut et al.,

Electricity & water supply

2011);(Rothenderg et al., 2005); (Zhu et al., 2008);
(Chan, 2003)

IT & tele communication setup

(Ashrafzadeh et al., 2012);(Turgut et al., 2011);(Min,
2006)
(Ashrafzadeh et al., 2012); (Demirel et al., 2010);

Cost of land

(Turgut et al., 2011); (Glasmeier et al., 1996);
(Sivitanidou, 1996)

Taxation policies

(Demirel et al., 2010); (Yang et al., 1997)

Incentives

(Demirel et al., 2010)

Market size

(Vlachopoulou et al., 2001)

Proximity to main market
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et al., 2012)
(Wu et al., 2005);(Polese et al., 2004);(Shearmun et
al., 2002);(Elberto, 2000); (Maccanty et al., 2003)
(Chen, 2001);(Ozcan et al., 2011); (Dey et al., 2015);
(Ozbek et al., 2016); (Ozbek, 2017)
(Chen, 2001); (Ozcan et al., 2011); (Dey et al.,
2015); (Ozbek et al., 2016); (Ozbek, 2017)
(Chen, 2001); (Ozcan et al., 2011); (Dey et al.,
2015); (Ozbek et al., 2016); (Ozbek ,2017)

Average distance to main

(Chen, 2001);(Ozcan et al., 2011);(Dey et al.,

supplier

2015);(Ozbek et al., 2016);(Ozbek, 2017)

Flexibility of movement
Responsiveness, Transportation

(Chen, 2001); (Ozcan et al., 2011); (Dey et al.,
2015); (Ozbek et al., 2016); (Ozbek, 2017)
(Karmaker, 2016)

Conditions, Cost related factors,
Location properties, Favourable
labour climate
Land size, Storage conditions,

(Comert and Yener, 2016)

Shipping cost
As a result of the research, the criteria used for the selection of the appropriate warehouse
location are summarized in the table above.
2.2. Multi Criteria Decision Making Technique
Companies must make the right decision in order to continue their commercial activities.
With the developing world, it is getting harder and harder to make the right decision. When
the company decides on any issue, it chooses between more than one alternative. However,
when choosing the most suitable alternative, it should make this decision in the face of more
than one criterion. Therefore, company needs a mathematical model to choose the most
suitable alternative against multiple criteria and multiple alternatives. Multi criteria decision
making techniques choose the most suitable alternative for us in the face of more than one
alternative and more than one criterion. It also offers the possibility to sort through the
alternatives. Thanks to multi criteria decision making techniques, companies can select and
rank the most suitable alternative choice against more than one alternative and more than one
criterion with the help of a mathematical model. In the table below, there are some multi
criteria decision making techniques and explanations.
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Table 2. TOPSIS Technique
Multi Criteria Decision
Making Techniques

Explanation

References

It was developed by Hwang and
Yoon in 1980. It is divided into
two as positive ideal solution
Technique for Order
Preference by Similarity
to Ideal Solution
(TOPSIS)

and negative ideal solution. The (Ozbek, 2017); (Hwang
positive ideal solution minimizes and Yoon, 1981);
the cost criterion and maximizes (Cheng et al., 2002);
the benefit criterion. After the (Wang and Elhag,
calculations,

the

alternative 2006); (Ozden, 2011).

closest to the positive ideal
solution is selected as the most
suitable alternative.
3. METHODOLOGY
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), is a multi-criteria
decision-making method developed by Hwang and Yoon in 1980 and has been applied in
many areas. The Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
method is based on two basic points, the positive ideal solution and the negative ideal
solution. The method aims to determine the option with the shortest distance to the positive
ideal solution and the farthest distance to the negative ideal solution. With the TOPSIS
method, the distances of all options from the positive ideal solution and the negative ideal
solution are calculated. The option closest to the positive ideal solution and the farthest from
the negative ideal solution is accepted as the best decision option (Ozbek,2017; Hwang and
Yoon,1981;Chen et al.,2002).
3.1. Steps Of the TOPSIS Process
After determining the decision options and evaluation criteria, a decision matrix consisting of
n criteria and m decision options is created (Hwang and Yoon, 1981).
STEP 1: Creating the Decision Matrix (D)
The Decision Matrix (D) is the matrix created by decision makers at the beginning of the
process. The rows of the decision matrix show the options and the coloumns show the criteria
(Peters and Zelewski,2007;Ozbek,2013;Triantaphyllou,2000;Ozbek,2017).
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Dij=

d11
d221
.....
di1
.....
dm
m1

d12
d22
...
di2
...
dm2

...
...
...
...
...
...

    Ǧ

d1nn
d2nn
...
dinn
...
dmn

STEP 2: Creating a Standard Decision Matrix (R)
The standard decision matrix obtained by taking the square root of the sum of squares of the
values of each criterion of the decision matrix and dividing the relevant elements of the column
by this value. If the value of any element of the decision matrix is 0, the value of the relevant
element in the standard decision matrix is also 0 (Peters and Zelewski,2007;Ozbek,2013;
Triantaphyllou,2000;Ozbek,2017).
∀i = 1, ... , m ∀j = 1, ..., n

∀

≠ 0:

=

∀

= 0:

= 0; ∀i = 1, ... , m ∀j = 1, ..., n

Rij=

r11 r12
r221 r22
..... ...
rii1 ri2
..... ...
rm
m1 rm2

...
...
...
...
...
...

r1nn
r2n
...
rin
...
rmn

STEP 3: Creating a Weighted Standard Decision Matrix (V)
At this stage, the weights of the predetermined criteria are multiplied by the elements of the
standard decision matrix (R), and the weighted standard decision matrix (V) is obtained. The
sum of the weight values of evaluation criteria should be 1 (Peters and Zelewski,2007;
Ozbek,2013;Triantaphyllou,2000;Ozbek,2017).

Vij =

w1r11
w2r21
...
w1rm1

w2r12 ...
w2r22 ...
....
...
w2rm2 ...

wnr1n
wnr2n
...
wnrmn

STEP 4: Creating Ideal (A*) and Negative Ideal (A-) Solutions
Two different virtual solution sets named positive ideal solution (A*) and negative ideal
solution (A-) are produced from the weighted standard decision matrix(V). If the evaluation
criteria are in terms of benefits; while the positive ideal solution (A*) consists of the best values
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of the weighted standard decision matrix; the negative ideal solution(A-)consists of the worst
values. If the evaluation criteria are in terms of cost, then the positive ideal solution(A*)
consists of the smallest of the criteria values of the weighted standard decision matrix, while
negative ideal solution(A-) consists of the largest values (Peters and
Zelewski,2007;Ozbek,2013; Triantaphyllou,2000;Ozbek,2017).
A* =

A* =

A- =

A- =

maxivij j J , minivij j J’ i = 1,...,m

v1*, v2*, ... , vj*, ... , vn*

minivij j J , maxivij j J’ i = 1,...,m

v1-, v2-, ... , vj-, ... , vn-

J = j = 1, ... n criteria from benefit type

J’ = j = 1, ... n criteria from cost type

J ∩ J’ = Ø ˄ J ∪ J’ = 1, .. , n
STEP 5: Calculation of Distinction Dimensions
In TOPSIS, two distinction dimensions, called ideal distinction (Si*) and negative ideal
distinction (Si-) emerge for each option. Si* and Si- values are calculated as much as the
number of decision options compared (Peters and Zelewski,2007 ;Ozbek,2013 ;
Triantaphyllou,2000 ;Ozbek,2017).

Si* =

−

Si- =

−

∗

∀i = 1, ... , m

∀i = 1, ... , m

STEP 6: Calculation of Closeness to the Ideal Solution
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The relative proximity to the positive ideal solution (Ci*) for each option is calculated using the
Si* and Si* measures. The option closest to positive ideal solution (A*) is determined as the
most appropriate decision option (Peters and Zelewski,2007;Ozbek,2013;Triantaphyllou,2000;
Ozbek,2017).
Ci* = Si- / (Si- + Si*) 0 ≤ Ci* ≤ ∀i = 1, ..., m
4. CASE STUDY
There is a retail company operating in every region of Turkey. This company offers both food
and non-food products to its customers. The company needs a new warehouse area in any
region of Turkey. It will deliver its products from this central warehouse to its stores. There are
multiple criteria and alternatives in choosing a suitable warehouse. It will use the TOPSIS
method, which is one of the multi criteria decision making techniques, to select the most
suitable alternative among these criteria and alternatives.
After the literature research for the selection of a suitable warehouse location, the following 9
criteria were determined. Warehouse maintenance costs and monthly rental amount were not
used as reference.
Table 3. Criteria To Be Used in The Study
Criterion

Explanation

Warehouse

Includes repair and maintenance

Maintenance Costs

costs.

Monthly Rental

Regular monthly paid expense to

Amount

the property owner.

References

Abbreviation

-

K1

-

K2

The company requires an

Ozcan

Stock Holding

appropriately sized area

2011

Capacity

considering the product variety

et

al., K3

et

al., K4

and product quantity
Pham
Proximity to Market

The company should be close to

2017

the areas where it will distribute.
Dey et al., 2013

Skilled worker

A qualified workforce is needed

availability

for planning and organization

Avarage Distance to

A close warehouse with suppliers Ozcan

Main Supplier

to save time should be selected

2011

The availability of essential

Dey et al., 2013

Infrastructure
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water, telephone.

Movement Flexibility

There should be a comfortable

Ozcan

movement area in the loading

2011

et

al., K8

and unloading area.
Security of Region

Employees must work in a safe

Ocampo et al., K9

area. Products should be stored

2020

in a safe area
The 6 alternatives determined for the company, which has stores in every region of Turkey, are
as follows.
Table 4. Alternative and Abbreviation
Alternative

Abbreviation

Abbreviation

Abbreviation

Erzincan

S1*

S1-

C1*

Ordu

S2*

S2-

C2*

Kırıkkale

S3*

S3-

C3*

Sakarya

S4*

S4-

C4*

Istanbul

S5*

S5-

C5*

S6-

C6*

Antalya
S6*
The determined criteria have criteria weights.

Table 5. Criteria Weight

While K1, K2 and K5 criteria are cost oriented, other criteria are benefit side. Cost oriented
criteria are indicated by – (negative), while benefit oriented criteria are indicated by +
(positive).
The initial decision matrix is as follows.
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Table 6. Starting Matrix

For each column in the table, the sum of its square and the square root of the sum of its squares
are calculated.
Table 7. Standard (Normalized) Decision Matrix

In the table, the formula =B8/B$15 is written into the cell B17 and copied to the range
B17:J22.
Table 8. Weighted Standard Decision Matrix

To create the weighted standard decision matrix, the following formula is written and copied to
the range B24:J29.
B24 = B$4*B17
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Table 9. Ideal and Negative Ideal Solution Set

The procedures to be applied in order to create a positive ideal solution and a negative ideal
solution are as follows.
Table 10. Ideal and Negative Ideal Solution Set
The Positive Ideal Solution

The Negative Ideal Solution

B31: =MIN(B24:B29)

B32: =MAX(B24:B29)

C31: =MIN(C24:C29)

C32: =MAX(C24:C29)

D31: =MAX(D24:D29)

D32: =MIN(D24:D29)

E31: =MAX(E24:E29)

E32: =MIN(E24:E29)

F31: =MIN(F24:F29)

F32: =MAX(F24:F29)

G31: =MAX(G24:G29)

G32: =MIN(G24:G29)

H31: =MAX(H24:H31)

H32: =MIN(H24:H29)

I31: =MAX(I24:I31)

I32: =MIN(I24:I29)

J31: =MAX(J24:J31)
J32: =MIN(J24:J29)
Positive ideal distinction must be used in the next process.
Table 11. Positive Ideal Distinction

In order to find value, the following formula must be written in cell B34. Also, copied to the
range B34:J39.
B34= ((B24-B$31)^2)*100
Calculations are illustrated with examples. In the next process, negative ideal distinction must
be done.
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Table 12. Negative Ideal Distinction

In order to find value, the following formula must be written in cell B41.
B41= ((B24-B$32)^2)*100
Table 13. Ranking Calculations

The following formulas are used to calculate the closeness to the ideal solution.
B49= SQRT(SUM(B34:J34)) also copied to the B50:B54 cells,
D49= SQRT(SUM(B41:J41)) also copied to the D50:D54 cells,
F49= D49/(D49+B49) also copied to the F50:F54 cells.
5. RESULTS
The values of each alternative calculated by considering the criteria are as follows.

Figure 1. Ci* Values
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Ci* values are used to rank the alternatives among each other. Ci* values should be ordered
from largest to smallest. The alternative with the largest Ci* value should be selected. When the
ranking is analysed, it is seen that the most suitable location is Sakarya.
Sakarya > Istanbul > Kırıkkale > Antalya > Ordu > Erzincan
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ÖZET
İleri yaş dönemi, eski dönemlerinin etkilerinden, çevresinden, hastalıklarından, bilişsel, sosyal
ve fiziksel fonksiyonların düzeylerinden etkilenen kırılgan bir dönemdir. Yaşlılığın korkulan
bir dönem olarak algılanmasının nedeni, başkalarına bağımlı olma korkusu ve “bağımsızlık”
kaybının yaşanmasıdır.
İnsanların yaşam kalitesi için önemli bir bileşen olan otonomi(özerklik) kavramı yaşam
sürecinin en önemli belirleyicilerindendir. Otonomi, bireyin karakterini koruması,
bağımsızlığını ve sahip olduğu haklarını arttırması, yaşamını kendi düşünceleri doğrultusunda
özgür seçimleri ile idame ettirebilmesidir. Otonomi için “kendi kendini yönetme
kapasitesine”, “bağımsızlık hakkına sahip olmak” ve “insanların fırsat verilmesine ihtiyacı”
vardır. Karar verme, yetki verme ve sorumluluk alma gibi bireyin gücünü ifade etmektedir.
Otonomiyi etkileyen faktörlere baktığımızda; sosyal destek ve fonksiyonel durum yaş,
cinsiyet, ırk, evlilik durumu, eğitim düzeyi gibi sosyo- demografik birçok etkenle
karşılaşmaktayız. Otonomi ve sağlığımız, fiziksel fonksiyonlar kadar, sosyal fonksiyonlardan
da etkilenmektedir. Bireyin sağlığını yeniden kazanması, var olan sağlığın sürdürülmesi ancak
sosyal fonksiyonların istenilen düzeyde olması ile gerçekleşir. Bu nedenle fiziksel boyutun
yanı sıra toplumdaki rollerinin algılanması ve diğer insanların kendisine verdikleri rol,
kendini tanıma süreci önemlidir. Sosyal otonomi; sosyal ilişkiler, sosyal tutumlar ve sosyal
aktiviteler gibi farklı yönleri kapsar.
Yaşlı insanlar, sağlık durumlarının bozulması nedeniyle toplumda savunmasızdırlar ve
genellikle bakım hizmetlerine bağımlıdırlar. Yaşlı bireyin otonomisini etkileyen en önemli
faktörler ise, ikamet edinilen yer (kurumsallaşma), sağlık algıları ve durumu, fiziksel işlev
yetenekleri, kaygı düzeyleri, yaşlı ayrımcılığı ve onlara karşı önyargılı tutumlar, sorunlarla
baş etme becerileri, depresyon, paternalist yaklaşımlar, finansal destek ve hayata yönelik
tutumlarıgibi faktörler olarak belirtilmektedir. Hayatın her evresinde olduğu gibi ileri yaşta da
bireyler hayatlarının kontrolünün kendilerinde olmasını isterler.
Yaşlı bireylerin bakımla ilgili kararlarda otonomisini kullanabilmesi için; anlayabilme,
iletişim kurabilme, tartışabilme, olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği ile bir dizi
amaçlarının olması gerekmektedir. İleri yaştaki bireylerin evde ve kurumsal bakımından
sorumlu olan sağlık personelinin amacı; onların ihtiyaçlarının ortaya koyulmasında,
kendilerine seçeneklerin sunulmasında, yaşamları ile ilgili kararları alabilmelerinde onlara
kaynak ve fırsatları sunarak kendi seçimlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Bakımda en etkin
role sahip olan hemşireler, kontrol duygusunun geliştirilmesinde, bakımlarıyla ilgili konularda
karara katılmak isteyenlere fırsat sunulmasında ve karar vermede zorlanan hastaların
desteklenmesinde önemli bir yere sahiptir. Hemşirelik girişimleriyle onurlu yaşam
sürdürmeleri, kişisel bütünlüğün yönetimi ve sosyal faaliyetlere katılımının desteklenmesi
yaşlının bağımsızlığının geliştirilmesinde çok önemlidir.
Anahtar Kelime: Otonomi, Yaşlılık, Yaşlının Bakımı
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ABSTRACT
Advanced age is a fragile period that is affected by the effects of the old periods, the
environment, diseases, and the levels of cognitive, social and physical functions. The reason
why old age is perceived as a feared period is the fear of being dependent on others and the
loss of "independence".
The concept of autonomy, which is an important component for people's quality of life, is one
of the most important determinants of the life process. Autonomy is theability of the
individual to protect his character, increase his independence and rights, and maintain his life
with free choices in line with his own thoughts. Autonomy requires “capacity for selfmanagement”, “the right to independence” and “people need opportunity”. It refers to the
power of the individual, such as making decisions, giving authority and taking responsibility.
When we look at the factors affecting autonomy; We encounter many socio-demographic
factors such as social support and functional status, age, gender, race, marital status, education
level. Autonomy and our health are affected by social functions as well as physical ones.
Regaining the health of the individual and maintaining the existing health can only be
achieved if the social functions are at the desired level. For this reason, in addition to the
physical dimension, the perception of their role in society and the role that other people give
to themselves, the process of self-knowledge are important. Social autonomy encompasses
different aspects such as social relationships, social attitudes and social activities.
Elderly people are vulnerable in society due to their deterioration in health and are often
dependent on care services. The most important factors affecting the autonomy of the elderly
person are the place of residence (institutionalization), health perceptions and status, physical
functioning abilities, anxiety levels, ageism and prejudiced attitudes to wards them, coping
skills, depression, paternalistic approaches, financial support and life. Factors such as
attitudes to wards as in every stage of life, individuals want to be in control of their lives at
advanced ages.
In order for elderly individuals to use their autonomy in care-related decisions; It is necessary
to have a set of goals with the ability to understand, communicate, discuss, and relate events.
The purpose of the health personnel, who is responsible for the home and institutional care of
elderly individuals is to enable them to make their own choices by providing them with
resources and opportunities to reveal their needs, to offer them options, to make decisions
about their lives. Nurses, who have them ostactive role in care, have an important place in
developing a sense of control, providing opportunities for those who want to participate in
decisions about their care, and supporting patients who have difficulty in making decisions. It
is very important in developing the independence of the elderly that they lead a dignified life
with nursing initiatives, themanagement of personal integrity and their participation in social
activities.
Keywords: Autonomy, Aging, Care of the Elderly
1. GİRİŞ
Hayatın gelişimsel evrelerinden birisi olan yaşlılık döneminde, uyumlu ve başarılı bir
yaşlanmanın tamamlanması çok önemlidir (Demirkaya, 2010). İleri yaş dönemi, yaşlı
bireyin eski dönemlerinin etkilerinden, çevresinin özelliklerinden (İlgar ve İlgar, 2007),
yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan hastalıklardan ve engelliliklerden, bilişsel, sosyal
ve fiziksel fonksiyonların düzeylerinden etkilenmektedir (Avery ve ark., 2014). Yaşlılık
dönemi tipik karakteristik özeliklerin olmadığı, arka planında ilgi ve deneyimlerin
çeşitlilik gösterdiği bir süreçtir. Bu sürecin aşamalarına bakıldığında, 50-70 yaş bireylerin
3. yaşlarına hazırlandığı, iş yaşamındaki tecrübelerin paylaşıldığı, hala çalışmaya devam
edilen, yeniden eğitim alınan, emekli olunan ve torun bakımı gibi birçok aktivitelerin
yaşandığı bir evre olarak açıklanır. 70-85 yaş ise, sağlık ve hastalıkla ilgili mücadelelerin
arttığı, uzun dönem eş yada arkadaş bakımı, yeni seyahat fırsatları ve ekonomik
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dezavantajların yaşandığı daha ileri bir süreçtir. 85 yaş ve üzerindeki bireyler de ise; altın
bilgelik dönemi, minnettarlık, sağlık ve ekonomik sorunlarla daha derin bir mücadele
gerektiren bir evre olarak yaşanır (A guide to engaging older people, 2011). Gerçekte
yaşlılık dönemi; tüm bu zorluklara karşı durabilmenin gururunu ve bilgeliğini içerir.
Kendini var edebilmenin olgunluğunu taşır (Rose ve Mueller, 1998). Süreklilik gösteren
bu süreç, gerçekten dinamizm gerektirmektedir. Çünkü bu dönem büyümeye ve
öğrenmeye devam edilen bir evredir. Yaşlı bireyler gelecek için bugünü, sorunlarla başa
çıkmak için ise geçmişteki tecrübelerini kullandıkları düşünülmektedir (Gençtan, 2000).
Yaşlı bireyleri zorlayan; toplumsal saygınlığının, sosyal ilişkilerinin ve beklentilerinin
azalması gibi faktörlerdir. Yaşanan fizyolojik yapıdaki azalma, nöropsikiyatrik
değişiklikler, multidisipliner bakım gereksinimi, bağımsızlığın ve fonksiyonelliğin önem
kazanması ve ekonomik durum gibi birçok sorun onun ihtiyaçlarını ortaya
koymaktadır(Tufan, 2003). Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için, bireyin yaşlanmayı
benimsemesi, toplumsal görevlerinden kaçınmaması ve anlamlı aktivitelere katılması
büyük yarar sağlayacaktır (İlgar ve İlgar, 2007). Yaşlı bireylerin yaşam kalitesi için
önemli belirleyicilerden biri olan otonomi kavramı incelenmiştir.
2. YAŞLILIKTA BAKIM SÜRECİ
Yaşlının bakımı; sağlık hizmetleri, sosyal ve ekonomik sistemler olmak üzere
multidisipliner yaklaşım gerektiren halk sağlığının önemli bir sorunudur (Oğlak, 2011).
Bu süreçte yaşlı nüfusun karşılaştığı en yaygın sorunlar ise; yoksulluk ve düşük gelir,
sosyal güvenlik politikalarındaki değişiklikler, tek başına yaşayan yaşlı sayısındaki artış,
uygun olmayan konutlar, aile bakımındaki azalmalar, yaşlılığa yönelik olumsuz görüşler
ve olumlu rolleri kabullenmede güçlükler olarak ifade edilmektedir. Tüm bu sorunlar ileri
yaş için bakım sorununu da beraberinde getirmektedir (Dural ve Con, 2011).
Yaşlının bakımında, tercih ettiği bakım ortamı evidir. Tanıdığı, kendini güvende ve
bağımsız hissettiği, anılarıyla dolu sıcak bir ortamdır (Gao, 2018). Saygın ve otorite sahibi
olan yaşlı bireyin, toplumsal değişimle birlikte ailesinden uzakta kalması ya da evinden
ayrılması yaşlıların çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmaktadır (Karataş, 1990).
Ailesinin ve yakınlarının yanında kendisine yer bulamayan yada tek başına hayatını idame
ettiremeyen yaşlı bireyler, istemeseler de bakımın diğer boyutunu oluşturan kurumsal
bakıma yönelmektedirler (Akgün ve ark., 2004).
Kurumsal bakım ise, tıbbi yaklaşımdan ortaya çıkan, geleneksel bakım modeli olarak
uzun yıllardır tercih edilen, yaşlı bireylerin kendisini hazır hissetmedikleri bir bakım
ortamıdır. Amacı, korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlıların sağlık, sosyo-ekonomik ve
psikolojik gereksinimlerinin, sağlık profesyonellerince karşılanmasıdır (Johannesen,
2004). Dünyadaki genel uygulamada, kısmi/tam zamanlı olarak sürekli bakıma
gereksinim duyan, tek başına bağımsız bir şekilde yaşamını sürdüremeyen, sosyal ve
psikolojik açıdan güvenlik ihtiyacı bulunan ve tüm olanaklarını tüketmiş yaslıların
başvurduğu bakım alanları olarak görülmektedir (Miroğlu, 2009). Kurumsal bakım
hizmetleri, iyi planlansa da, bireyleri tam olarak tatmin edememektedir. Alışkanlıklarını
sürdürmek isteyen yaşlının, toplu yaşam kurallarını benimsemesi ve birçok aktivitesini
kısıtlı bir zamanda yapmak zorunda kalması yaşamını oldukça zorlaştırmaktadır
(Chapman ve ark., 2003). Kurumsal bakımın yol açtığı bu süreçte, onu destekleyebilecek
tüm kaynakların azalması da bu süreci zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda da
yalnızlaşma, kendini değersiz görme, fiziksel ve psikolojik sorunlar (Johannesen, 2004),
başkalarına yük olma hissi (Sviden ve ark., 2002), bağımsızlığını kaybetme korkusu ve
çaresizlikgibi duygularının artması (Scott ve ark., 2003) gibi olumsuz sonuçlarla
karşılaşılmaktadır. Kurumsal bakım alanının, daha çok fiziksel bakıma yoğunlaşması
diğer psiko-sosyal alanların birlikte ele alınmaması (Akça ve ark., 2014) bu alanlarda
önemli sorunlara yol açmaktadır. Bilişsel bozulmalar (Halit, 2014), günlük yaşam
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aktivitelerinin gerilemesi, bağımsızlığın azalması, bireysel otonominin azalması ve
seçimlerin azalması gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen birçok sorun karşımıza
çıkmaktadır (Hwang ve ark., 2006).
3. YAŞLILIKTA OTONOMİ (ÖZERKLİK) KAVRAMI
Yaşam kalitesinin önemli alt bileşenlerinden birisi otonomi (özerklik) kavramıdır(Bozkurt
ve Yılmaz, 2016). Kendi yönetme anlamına gelen bu sözcük, Yunanca autós (ben) ve
nomos (yasa veya kural), oluşur ve özyönetim anlamına gelen bağımsızlığı ifade eder.
Bireysellik ve benlik yönetimi ile yakından ilişkilidir. Kendi kaderini tayin edebilme
gücüne sahip olmak olarak ta tanımlanmaktadır(Ryan ve Deci, 2006). Otonomi, bireyin
karakterini koruması, bağımsızlığını ve haklarını artırması, yaşamını kendi düşünceleri
doğrultusunda özgür seçimleri ile idame ettirebilmesi, kısaca kendi yaşamından sorumlu
olmasıdır (Matsui M, Capezuti, 2008). Özerklik ihtiyacı, bireyin tatmin olması, psikolojik
sağlığı ve gelişmesi için gereklidir.
Hertz’e göre otonomi, gönüllük ve kendi kendine yön vermektir. Davranışların ve
kararların üzerindeki kontrol yeteneğidir (Hertz, 1996). Otonomi kavramı bireysel
bütünlük, düşünme, muhakeme yapabilme kapasitesi olarak ta tanımlanmaktadır(Jacelon,
2004).Kısaca bireyin kendi haklarını ve karakterini korumasıdır(Welford ve ark., 2014).
Feinberg’e göre otonomi için 3 şeye ihtiyaç vardır. Birincisi “kendi kendini yönetme
kapasitesine”, ikincisi “bağımsızlık hakkına sahip olmak” ve sonuncusu da “insanların
fırsat verilmesine ihtiyacı” vardır (Feinberg, 1989). Karar verme, yetki verme ve
sorumluluk alma gibi bireyin gücünü ifade eden (Aveyard, 2000), otonomi kavramının
geliştiği bireyler, faaliyetlerini kontrol ettikleri zaman, amaca ulaşmanın ve başarılı
olmanın mutluluğunu yaşarlar (Kaya ve ark., 2006).
Otonomi iki boyutu ile el alınır. Pozitif olarak tanımlandığında, hayatın aktif şekillenmesi
ve temel değerlerle ele alınarak hayattan sorumlu olunmasıdır. Negatif tanımlamada ise,
girişimsizlik, hayatımızdaki kısıtlayıcı düzenlemeler, hastalıklar, kurumsallaşma ve aile
üyeleri gibi faktörlerin neden olduğu olumsuz durumdur (Hwang ve Lin, 2004).
Otonomiyi etkileyen faktörlere baktığımızda, sosyal destek ve fonksiyonel durum (Matsui
ve Capezuti, 2008, Karagözlü ve ark., 2013), yaş, cinsiyet, ırk, evlilik durumu, eğitim
düzeyi gibi sosyo- demografik birçok etkenle karşılaşmaktayız (Ouwehand, 2007).
Bunların yanı sıra, ikamet edinilen yer(kurumsallaşma), sağlık algıları ve durumu,
fiziksel işlev yetenekleri, kaygı düzeyleri, yaşlı ayrımcılığı ve onlara karşı önyargılı
tutumlar (Gignac ve ark., 2002) sorunlarla baş etme becerileri, depresyon, paternalist
yaklaşımlar, finansal destek ve hayata yönelik tutumları (Flood, 2005) da etkili diğer
faktörler olarak belirtilmektedir. Yaşlı insanlar, sağlık durumlarının bozulması nedeniyle
toplumda savunmasızdırlar ve genellikle bakım hizmetlerine bağımlıdırlar (Das,
2017).Yaşlı bireyin otonomisini etkileyen en önemli faktörlerden bağımlı olma ve
kurumsallaşma, bu dönemde doğal bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca
hastalıklar, psikolojik durum, kültürel farklılıklar ve yabancı bir ortam olan kurumsal
bakımda otonominin azalmasını kolaylaştırabilir. Yine bu dönemde, mevcut bakım
olanakları, bilgi düzeyi ve mali kaynaklar da gibi dışsal faktörler olarak otonomiyi
kısıtlayabilmektedir (Ramfelt ve ark., 2005). Diğerlerine ihtiyaç arttıkça, özellikle de
kurumlarda öz-denetim ve özerklik sağlanması zorlaşmaktadır. Bu nedenle bakımın
nerede olursa olsun en yüksek düzeyde bağımsızlık ve özerklik derecesinde sunulabilecek
şekilde planlanması gerekir (Wikström ve Emilsson, 2014).
3.1. FONKSİYONEL OTONOMİ (ÖZERKLİK)
Fonksiyonel özerklik, bireyin bağımsızlığının göstergesidir. Ayrıca kişinin fiziksel ve
psikolojik refahı için gerekli olan aktiviteleri gerçekleştirme kabiliyeti olarak da
tanımlanır (Becker ve Kohen, 1984). Hebert’e göre fonksiyonel özerklik, bir bireyin
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yetenek ve destek kaynakları arasındaki denge durumudur. Hastalık, sakatlık yada
engelliliğin etkileri konusunda bilgi verir. Ayrıca farklı durumlar ile aynı durumları uzun
süreli karşılaştırmada ve fonksiyonel durumu özetlemek için kullanılmaktadır.
Fonksiyonel otonomiyi değerlendirmede, Dünya Sağlık Örgütü’nün Bozukluk, Engellilik
ve Sakatlık Sınıflandırılmasına göre değerlendirme araçları oluşturulmuştur. Engellilik
bireyi sınırlandıran fonksiyonlardır. Sakatlık ise, kişinin faaliyetlerindeki sınırlayıcı bir
bozulmayı ifade eder (Hebert, 1997). Fonksiyonel otonomiyi değerlendirme araçları
arasında, günlük yaşam aktiviteleri (GYA)’ni yerine getirebilme, bilinç, görme, işitme,
sosyal destek durumu ve psikolojik iyilik hali gibi faktörler yer almaktadır. Bazıları ise
fonksiyonel otonomiyi, enstrumental faaliyetler, zihinsel işlevler ve iletişim gibi alanlar
olarak ta değerlendirir (Pinsonnault ve ark., 2003). Fonksiyonel yeteneği ölçmek için
günlük yaşam aktiviteleri (yemek, yıkama, giyinme, kişisel bakım, idrar ve bağırsak
fonksiyonları, tuvaletler), hareketlilik (transferler, içeride ve dışarıda yürümek, protez
kullanma, ortez kullanma, tekerlekli sandalye kullanma, merdivenleri çıkabilme), iletişim
(işitme, konuşma), zihinsel işlevler (hafıza, yönelim, anlama, yargılama, davranış) ve
günlük yaşamın enstrümantal faaliyetleri (ev temizliği, yemek hazırlama, alışveriş,
çamaşırhane, telefon, ulaşım, ilaç kullanımı, bütçeleme) gibi beş alan yer almaktadır
(Hebert ve ark., 2001).
Yaşlanma döneminde karşımıza çıkan sağlığın bozulması, eş, iş ve sosyal ilişkilerin kaybı
gibi birçok soruna neden olabilir(Aidar ve ark., 2006). Bu nedenle yaşlı insanların sağlığı,
fonksiyonel durumlarıyla yakından ilişkilidir. Fonksiyonel otonomiyi etkileyen en önemli
destek grupları ise, bireyin kendisi, ailesi(komşu, arkadaş vb.), resmi ya da gayri resmi
olmak üzere kurum ve kuruluşlardır. Sosyal çevre ve sosyal destek azlığı fonksiyonel
kapasiteyi olumsuz etkilemekte, günlük aktivitelerdeki kısıtlamaları ve kalıcı sakatlığı
arttırmaktadır(Barthe ve ark., 2014). Kapsamlı bir geriatrik değerlendirme, bireyi
fonksiyonel açıdan değerlendirmelidir. Bu değerlendirmeyi yaparken, akut ya da kronik
hastalıkların fiziksel fonksiyonlara etkilerine bakılmaktadır. Yaşlanmaya, fonksiyonel
otonomiyi azaltıcı birçok faktör eşlik eder. Bu nedenle yaşlının bakımını kolaylaştırmak
için, fonksiyonel otonomi seviyesi değerlendirilmelidir (Pinsonnault ve ark., 2003).

3.2. SOSYAL OTONOMİ (ÖZERKLİK)
Otonomi ve sağlığımız, fiziksel fonksiyonlar kadar sosyal fonksiyonlardan da
etkilenmektedir. Sosyal işleyişin sağlık çıktıları üzerine önemli etkileri mevcuttur. Bireyin
sağlığını yeniden kazanması ve var olan sağlığını sürdürmesi ancak sosyal fonksiyonların
istenilen düzeyde olması ile gerçekleşir (Pinsonnault ve ark., 2003). Aksi takdirde sosyal
fonksiyonların azalması, hastalık ve ölüm riskini artırmaktadır (Unger ve ark., 1997).
Kendine güven, öz saygı, sosyal entegrasyon kaliteli bir yaşam için esastır (Terrone ve
Lucarelli, 2014). Bu nedenle fiziksel boyutun yanı sıra sosyal kavramları da içermelidir.
Toplumdaki rollerinin algılanması ve diğer insanların kendisine verdikleri rol, kendini
tanıma sürecinde önemli bir unsurdur. Toplumdaki diğer bireylerle olan ilişkilerini
düzenler ve refahı artırır. Özerkliğe saygı, insan merkezli bakımın temelini oluşturduğu
için sağlık ve sosyal bakım bağlamında da önemlidir (Helwig, 2006).
Sosyal otonomi kavramı sosyal ilişkiler, sosyal tutumlar ve sosyal aktiviteler gibi farklı
yönleri kapsar (Patterson ve ark., 2001). Daha geniş bir perspektiften bakılacak olursa
sosyal katılım, sosyal ağ, sosyal destek, sosyal kaynaklar, sosyal ilişkiler ve sosyal roller
gibi kavramlarla ilişkili olduğunu görebiliriz (Bennet ve Morgan, 1992). Sosyal
fonksiyonlar, sağlık hizmetlerinin sunulmasında fonksiyonel otonomi ile birlikte
tamamlayıcı rol oynar (Pockett, 2010). O nedenle klinisyenler, uygun müdahalenin
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planlanmasında sosyal yönlerin de ele alınmasını önermektedir. Sosyalleşmedeki
sınırlamaları tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine de
önemli katkılar sağlamaktadır (Pinsonnault ve ark., 2003). İleri yaştaki bireyin yaşadığı
ortamda (ev/kurum) karşılaştığı bir değişim sırasında, hizmetlerin talep ve planlanması
aşaması ile otonomi kaybı yaşayan bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde sosyal
fonksiyonların ele alınıp değerlendirilmesi sunulan hizmetin kalitesini önemli ölçüde
artıracaktır (Pinsonnault ve ark., 2009).
4. YAŞLININ OTONOMİSİNİN KORUNMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ
Yaşlılık döneminde, kronik hastalıkların artması ve yaşlılığın doğasından kaynaklanan
faktörler günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayarak yaşlıyı bakımda pasif bir role itmektedir.
Hastaların bakımla ilgili kararlarda otonomisini kullanabilmesi için, anlayabilme,
iletişim kurabilme, tartışabilme, olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği ile bir dizi
amaçlarının olması gerekmektedir. Ayrıca mantığa uygun karar verme, istikrarlı sonuçlar
geliştirme, yapılan farklı girişimlerin yarar ve zararlarını değerlendirebilme yeteneği
otonomi için önemlidir (Jones ve Holden, 2004).
Hastaların bakım ve tedavileriyle ilgili kararlara katılımına yardımcı olmak, aynı zamanda
bakım politikalarının da temel hedeflerinden birisidir (Ramfelt ve Lützen, 2005). Yaşlının
gerek evde gerekse kurumsal bakımında önemli bir rol oynayan hemşirelik mesleğinin
amacı ise, yaşlıların gereksinimlerinin ortaya koyulmasında, mevcut seçeneklerin
sunulmasında, karar verebilmesinde kaynak ve fırsatlar sunabilmektir (Hwang ve ark.,
2006, Bozkurt ve Yılmaz, 2016). Hemşireler, kontrol duygusunun geliştirilmesinde,
bakımlarıyla ilgili konularda karara katılmak isteyenlere fırsat sunulmasında ve karar
vermede zorlanan hastaların desteklenmesinde önemli bir yere sahiptir (Nakrem ve ark.
2013). Kurumda hemşirelik bakımı hizmeti, pasif kişilere verilen özel bir bakım olarak ele
alınmamalı ve gerçekten yapıcı bir şekilde bireylerin yaşamın içinde ya da yakınında
olmaları için destek sağlamalıdır. Yaşlı bireyler diğer bireylere ne yapmaları gerektiğini
söyleyebilecek düzeyde otonomi sahibidirler ve bu önemli özelliğin bakımda göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Yaşlı bireylerin bağımsız ve otonom olması hemşireliğin
temel amaçlarındandır. Hemşirenin önceliği, otonomilerini kullanmalarına olanak
sağlayarak bireyin kendi yaşamını yönlendirmesinde ona yardımcı olmaktır
(Karadakovan, 2015).
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Son zamanlarda, sağlık bakımı görev odaklı bakımdan, tarafları birbirleriyle birleştirmeyi
ve bakım alıcılarına “saygınlık” duygusu vermeyi içeren ilişkiye yönelik bakıma doğru
ilerlenmektedir. Bu bakım anlayışında, hasta onuruna odaklanmak suretiyle gelişim
fırsatlarının özellikleri, ihtiyaçların belirlenmesi ve hemşirelerin otonomi konusundaki
farkındalıkları ele alınması gereken önemli faktörlerdir. Artık hastalarla kişisel ilişkilerin
sürdürülmesi ve hasta odaklı bakımın geliştirilmesi gerekmektedir.
Otonomi farkındalığı hemşirelik hedeflerimizi ve bakım verme girişimlerimizi
şekillendirmektedir. Bu nedenle, onların ihtiyaçlarının karmaşıklığı iyi bilinmeli ve
görüşleri ön planda tutulmalıdır. Yaşlı bireylerin özelliklerinin ve sorunlarının farklı
olmasından dolayı uzmanlık gerektirmektedir. O nedenle hemşireler, yaşlı bireylerin
kişisel hedefleri hakkında düşünmek, destekleyici ortamlar oluşturmak ve bu hedeflere
ulaşma yollarına yardım ederek onların daha farklı ve bütünsel düşünmelerini
sağlayabilmektedirler. Yaşlı bireylere otonomileri kullanmaları için çeşitlilik içerek
şekilde fırsat olanakları ve aktivite programları hazırlanması ve bakımda onun da
görüşleri alınarak katılımı sağlanmalıdır.
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KRİZ YÖNETİMİNDE KIRILGANLIK KAVRAMI VE KAMU KRİZ YÖNETİMİ
AÇISINDAN ÖNEMİ
THE CONCEPT OF VULNERABILITY IN CRISIS MANAGEMENT AND ITS
IMPORTANCE IN TERMS OF PUBLIC CRISIS MANAGEMENT
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ÖZET
21. yüzyıl bir krizler çağı olarak başlamıştır. 11 Eylül, 2008 küresel ekonomik krizi ve en
önemlisi içinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisi bunların başında gelmektedir. Büyükküçük, krizler hayatımızın bir parçasıdır ve yönetilmeleri gerekmektedir. COVİD-19
pandemisi bu bağlamda önemli dersler vermiştir. Küresel ve ulusal ölçekteki krizler sonuç ve
etkileri bakımından yıkıcı olmakta, bireylerin ve toplumların hayatında dönüm noktaları
oluşturmaktadır. Krizlerin yönetimi hususunda en önemli görev doğal olarak kamu
yönetimlerine düşmektedir. Ulusal ölçekte kriz yönetim sistemlerinin kurulması ve bunların
etkin ve verimli bir şekilde işletilebilmesi krizlerden en az zararla çıkılması için başlıca
zorunluluktur. Ülkelerin kriz yönetim yaklaşımları ve sistemleri kültür, yönetim geleneği,
ekonomik ve teknolojik yapı gibi çok sayıda farklı değişken tarafından şekillendirilmektedir.
Dolayısıyla her ülke farklı kriz yönetim sistemlerine sahiptir. Bununla birlikte tüm kriz
yönetim sistemlerinde öncelikli amaç kriz meydana gelmeden önlenmesi, bu mümkün değilse
krizden en az zararla çıkılmasıdır. Etkin bir kriz yönetim sisteminin merkezinde ise
“kırılganlık” kavramı bulunmaktadır. Kırılganlık, muhtemel kriz durumlarına karşı duyarlılığı
ve dirençliliği gösteren bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle krizden
etkilenme ve krize tepki verme dereceleri kırılganlık durumunu oluşturmaktadır. Kırılganlık
kriz yönetim sistemlerinin krizle mücadele etme kapasitesini belirlemektedir. Kırılganlık
bireysel, sosyal, siyasal, ekonomik, doğal vb. her türden ve ulusal, küresel vb. her düzeyden
kriz durumu için dikkate alınması ve hesaplanması gereken bir durumdur. Çünkü krizler
meydana geldikleri alan dışında farklı alanları da etkilemektedir. Ayrıca başta ekonomik
olmak üzere uzun dönem olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Krizler bağlamında kamu
yönetimlerinin sorumluluğu tüm ülkeyi ve her türden kriz durumunu kapsamaktadır. Bu
nedenle kırılganlık kavramı kamu kriz yönetim sistemleri için hayati önem taşımaktadır.
Kamu yönetimlerinin kırılganlık merkezli ve her türden kriz durumunu dikkate alan bütüncül
bir kriz yönetim anlayışı sergilemeleri ve kriz yönetim sistemlerini buna göre
şekillendirmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, Kriz Yönetimi, Kamu Yönetimi
ABSTRACT
The 21st century began as an age of crises. September 11, 2008 global economic crisis and
most importantly the COVID-19 pandemic we are in are the leading ones. Big or small, crises
are part of our lives and need to be managed. The COVID-19 pandemic has taught important
lessons in this regard. Global and national-scale crises are devastating in terms of their results
and effects, creating turning points in the lives of individuals and societies. The most
important task in the management of crises naturally falls on public administrations. The
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establishment of crisis management systems on a national scale and their effective and
efficient operation are the main imperatives in order to get out of the crisis with the least
damage. Crisis management approaches and systems of countries are shaped by many
different variables such as culture, management tradition, economic and technological
structure. Therefore, each country has different crisis management systems. However, the
primary purpose of all crisis management systems is to prevent the crisis before it occurs, and
if this is not possible, to get out of the crisis with the least damage. At the center of an
effective crisis management system is the concept of "vulnerability". Vulnerability is accepted
as a criterion that shows sensitivity and resilience to possible crisis situations. In other words,
the degree of being affected by and reacting to the crisis constitutes the state of vulnerability.
Vulnerability determines the capacity of crisis management systems to deal with the crisis.
Vulnerability is a situation that should be taken into account and calculated for all kinds of
crisis situations such as individual, social, political, economic, natural, etc. and all levels of
crisis such as national, global, etc. Because crises affect different areas besides the area in
which they occur. In addition, it has long-term negative consequences, especially economic
ones. In the context of crises, the responsibility of public administrations covers the whole
country and all kinds of crisis situations. Therefore, the concept of vulnerability is vital for
public crisis management systems. It is necessary for public administrations to exhibit a
holistic understanding of crisis management that is vulnerability-centered and takes into
account all kinds of crisis situations, and to shape their crisis management systems
accordingly.
Keywords: Vulnerability, Crisis Management, Public Administration
1. GİRİŞ
21. yüzyılı krizler çağı olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. İnsanoğlu ve hükümetler
yüzyılın başından bu tarafa gerek ulusal gerek küresel kriz durumları ile mücadele halindedir.
İçinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisi küresel bir kriz olarak en belirgin örneği
oluşturmaktadır. Bu yeni dönemde krizler daha fazla, daha maliyetli zararlar ve şoklar
üretmektedir. Toplumların birbirleri ile olan bağlarının artması ve genişlemesi yeni ve farklı
tehditler ortaya çıkarmaktadır. Tehditler bir takım güçlendirici etkenler vasıtasıyla eskiye
oranla hızlı yayılmakta, dolayısıyla bireyler, toplumlar, örgütler ve ülkeler afetler, krizler gibi
istenmeyen durumlara daha açık, daha kırılgan hale gelmektedir (Baubion, 2013).
Kırılganlık bireylerin, toplumların, örgütlerin ve hatta ülkelerin risklere, tehlikelere ve kriz
durumlarına karşı ne kadar dayanıklı olduklarını belirleyen kilit bir kavramdır. İlk önceleri
afetlerle ilişkilendirilen kavram son dönemlerde farklı bilim dalları tarafından da kullanılmaya
başlanmış ve çeşitli tanımlara ve türlere kavuşmuştur. Bu bağlamda bireysel kırılganlıklardan
toplumsal kırılganlıklara, ekonomik kırılganlıklardan siyasal kırılganlıklara kadar geniş bir
yelpazede ele alınmaktadır (Bohle, 2002; Naudé, Santos-Paulino ve McGillivray, 2009).
Gelinen noktada riskler, tehlikeler ve krizler günlük yaşamımızın adeta ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir. Risk, tehlike ve kriz gibi durumların bazılarından kaçmak mümkün olsa da
büyük kısmının olumsuz etkileri her düzeyde hissedilmektedir (Bennett, 2012). Birbiri ardına
yaşanan krizler ve küresel şoklar hükümetleri ve politika yapıcıları bu tür durumlara nasıl
hazırlanacakları ve nasıl mücadele edecekleri konusunda daha fazla kafa yormaya
zorlamaktadır. Bu bağlamda kırılganlıkları ve kırılganlıklardan kaynaklanan riskleri
belirlemek ve değerlendirmek krizleri önlemek, erken uyarı ve müdahale çabalarını
destekleyecek politikalar geliştirmek için en önemli araç haline gelmiştir (OECD, 2011).
Kamu yönetimleri vatandaşlar tarafından bu tür durumlarda birinci derece sorumlu olarak
görülmekte, hükümetlerin kendilerini olağanüstü durumlardan ve bunların istenmeyen
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sonuçlarından uzak tutmalarını beklemektedir (Boin, Hart, Stern ve Sundelius, 2005).
Dolayısıyla kamu yönetimleri değişen tehdit ve kriz ortamında daha proaktif, risklerin,
tehditlerin, kriz durumlarının her bileşenini dikkate alan kriz yönetim sistemleri oluşturmak
durumundadır. Bu noktada kırılganlık kriz yöneticileri için politika oluşturma ve uygulamada
kullanılabilecek en başta gelen araç olarak kabul edilmektedir (Bohle, 2001; Boin, 2009;
McEntire, Crocker ve Peters, 2010). Bu çalışmanın amacı da kırılganlık kavramı-kamu kriz
yönetimi ilişkisini ve bu ilişkinin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ
Krizler günümüz insanının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle kriz ve kriz
yönetimi kavramları teori ve uygulamada önemli birer inceleme ve uygulama alanıdır.
Kavramlara ilişkin geniş bir literatür bulunmakla birlikte ortak bir tanıma ulaşılmış değildir.
Bunun belki de en başta gelen nedeni her iki kavramında çok disiplinli bir yapıya sahip
olmasıdır. Ayrıca afet, risk, tehlike, acil durum, sorun gibi kavramlar ve bunların yönetimine
ilişkin durumlar da zaman zaman kriz ve kriz yönetimi yerine kullanılmaktadır.
En genel ifadeyle kriz “çoğunlukla, birey, grup, organizasyon veya topluluk düzeyinde kritik,
tehlikeli ve istikrarsız bir durum yaratan ani ve beklenmedik bir olumsuz değişikliktir
(Garayev, 2013: 186).” Kriz “zaman baskısı ve oldukça belirsiz koşullar altında hayati
kararlar verilmesi gereken, bir sistemin temel yapılarına veya temel değerlerine ve normlarına
yönelik ciddi bir tehdit durumudur (Boin vd., 2005: 2).” Örgütler açısından ele alındığında
kriz “istenmeyen bir sonuç için belirgin bir olasılığa sahip ve bir kuruluş için istikrarsız bir
zaman (Devlin, 2007: 5); bir firmayı veya paydaşlarını etkileyen ve gözetimsiz bırakıldığında
ciddi şekilde olumsuz sonuçlara yol açabilecek önemli bir sorun (James, 2013: 196)” olarak
tanımlanmaktadır. Kısacası kriz her düzeyde “daha iyi veya daha kötü için bir dönüm noktası,
belirleyici an ve belirleyici bir değişikliğin yaklaşmakta olduğu istikrarsız bir zaman veya
durumdur (Darling, 1994: 5).”
Çeşitli ve farklı tanımlar bir tarafa krizin bir takım belirli temel özellikleri bulunmaktadır.
Öncelikle krizler aniden meydana gelen ancak çoğu zaman daha önceden sinyal ya da işaret
veren durumlardır (Kash ve Darling, 1998). Krizler normalliğin ve istikrarın bozulduğu farklı
ve çeşitli kaos durumlarına sebep olan olaylardır. Dolayısıyla bir taraftan olağan beceri ve
kapasiteleri sınırlayıp, diğer taraftan bunları test ederler (Garayev, 2013). Krizler meydana
geldikleri her düzeyde refahı ve esenliği tehdit etmektedir (Putra, 2009). Krizler büyük
tehlikelere, yaygın bir belirsizliğe ve güvensizliğe neden olmaktadır. Bireyleri zaman baskısı
ve belirsiz koşullar altında acil müdahaleye ve karar vermeye yöneltmektedir (Boin, KofmanBos ve Overdijk, 2004; James, 2013). Her kriz farklı yapıya sahiptir, birbirlerine benzemezler
(Darling, 1994). Krizler sadece meydana geldikleri alanı değil, farklı alanları da etkileme
kapasitesine sahip olaylardır (Lagadec, 2007). Ve krizler sadece olumsuz sonuçlar
doğurmazlar, fırsat yaratan durumlar olarak da işlev görmektedir (Rosenthal ve Kouzmin,
1997).
Krizler farklı düzeylerde (birey, örgüt, toplum, ülke ve hatta bütünüyle yer küre) ve çeşitli
şekillerde (afetler, savaşlar, ekonomik krizler, terör saldırıları, salgın hastalıklar vb.) meydana
gelebilmektedir. Bu bağlamda literatürde farklı kriz tipolojileri geliştirilmiştir. Kriz tipolojileri
krizin kaynağı, etki derecesi, hızı süresi, büyüklüğü, etkilediği alan gibi değişkenlere bağlı
olarak oluşturulmuştur. En bilinen ayrım doğa kaynaklı ve insan kaynaklı kriz durumlarıdır.
Bunun yanında krizin hızı ve sürekliği ile ilişkili olarak ani krizler ve süreğen krizler ayrımı
da yapılmaktadır. Bir başka farklı kriz ayrımı da çatışma krizleri ve dayanışma krizleri
şeklinde yapılmıştır. Bu ayrımda tehdidin kendisiyle ilgili olan değişkenler çatışma krizlerini,
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krize yönelik çözümlerin algılanması ile ilgili olan değişkenler dayanışma krizlerini
oluşturmaktadır (Putra, 2009; Rosenthal ve Kouzmin, 1997).
Krizler belirli bir zaman aralığına yayılmış süreçlerdir. Dolayısıyla birtakım evrelerinin
bulunduğu kabul edilmektedir. Temel olarak kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası olmak üzere
üç aşama sayılmakla birlikte, zaman zaman bunlara kronik kriz aşaması da eklenmektedir.
Kriz öncesi dönem prodromal veya belirti dönemi olarak da ifade edilmektedir. Bu aşamada
krizle ilişkili durumun belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Kriz öncesi dönemde belirtiler tespit
edilip dikkate alınırsa krizin en hasarsız şekilde atlatılması mümkündür. Kriz anı, krizin ve
etkilerinin en şiddetli yaşandığı zamandır. Akut kriz aşaması da denilen bu evrede krize
müdahale başlar ve yapılan müdahale krizin seyrini belirler. Akut kriz aşaması devamında
özellikle krize nasıl müdahale edildiği kronik kriz aşamasında belli olur. Kriz ya atlatılır ya da
derinleşir. Son olarak kriz sonrası evrede iyileştirme çalışmaları başlar. Krizden gerekli
dersler çıkarılır ve bunlar fırsata dönüştürülmeye çalışılır (Darling, 1994; Devlin, 2007; Kash
ve Darling, 1998).
Sebebi ne olursa olsun, hangi düzeyde gerçekleşirse gerçekleşsin krizler zarar verir. Dahası
müdahale edilmeyen krizler uzun vadede büyür ve kronikleşir. Aynı zamanda krizlerden ders
çıkarılması ve mümkünse krizin fırsata çevrilmesi de son derece önemlidir. Bu nedenle
krizlerin yönetilmesi gerekmektedir. Kriz yönetimi bir kriz durumunun olduğunun farkına
varmak, durumu düzeltmek için uygun önlemleri almak ve istenilen sonuçları elde etmek
demektir (Gottschalk, 2002; Regester ve Larkin, 2005).
Kriz yönetimi de kriz evrelerine paralel bir şekilde çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Kriz
yönetimi kriz evrelerini kapsayan bütünsel bir süreçtir. Kriz yönetimi teori ve uygulamada
genellikle planlama, önleme, acil müdahale, iyileştirme ve öğrenme şeklinde
aşamalandırılmaktadır (Boin ve McConnell, 2007; James, 2013; Kash ve Darling, 1998).
Baubion, (2013) bu aşamaları kriz öncesi hazırlık, kriz sırasında müdahale ve kriz sonrası geri
bildirim başlıkları altında toplamıştır. Kriz öncesi dönemde erken uyarı sistemlerinin
kurulması, risk değerlendirmesinin ve kriz planlarının hazırlanması ve mümkünse krizin
önlenmesi faaliyetleri yer almaktadır. Kriz sırasında krizi anlamak, acil müdahale planlarını
devreye sokmak, tüm paydaşlarla iletişimi ve iş birliğini sağlamak gibi faaliyetler yerine
getirilmektedir. Kriz sonrası dönemde ise hasarların onarılması, gerekli derslerin çıkarılması,
hazırlık ve müdahale süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmaları yer almaktadır.
Kriz yönetimi doğası gereği bir yönetememe durumu değildir, çünkü yönetememe, her şartta
kötü bir durumun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Kriz yönetimi aynı zamanda hızlı
bir çözüm de değildir. Bir süreç içerisinde belirli adımlar takip edilerek kriz konularını
tanımlamayı, incelemeyi, tahmin etmeyi ve örgütün krizleri önlemesini veya krizlerle başa
çıkmasını sağlayacak belirli yolları ortaya koymasını gerektirmektedir. Kriz yönetimi
olağanın dışında bir üst yönetim biçimidir. Bu nedenle stratejik yönetimin içerisinde ele
alınmaktadır (Darling, 1994; Regester ve Larkin, 2005).
Günümüz dünyasında, bilinen kriz nedenlerine ek olarak farklı kriz türleri ortaya çıkmakta,
ayrıca bu krizler domino etkisi ile ulus ötesi, küresel krizlere dönüşebilmektedir. Krizler
konusunda muğlaklık ve karmaşıklık artmaktadır. Bu durum yeni tehditlerin ve
kırılganlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Lagadec, 2007). Oysa kırılganlıklar ve
tehditler yeterince ele alınıp, değerlendirildiğinde, potansiyel kriz durumlarının kolaylıkla
ortaya çıkması engellenebilmekte ya da bu tür durumlardan en az zararla çıkılabilmektedir
(Boin vd., 2005). Kriz yönetim yeteneğinden yoksunluk ise olası felaketleri ve başarısızlıkları
beraberinde getirmektedir (Barnes ve Oloruntoba, 2005). Bu bağlamda kırılganlık kriz
yönetimi açısından öncelikle ele alınıp değerlendirilmesi gereken kavramların başında
gelmektedir.

www.istanbulkongresi.org

119

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

KIRILGANLIK
Kırılganlık uzun süreden beri bilimsel alanda kullanılan bir kavramdır. Özellikle fen
bilimlerinde afetler ve çevre sorunlarına ilişkin olarak yapılan araştırmalarda sıklıkla
başvurulmuştur. Ancak son çeyrek yüzyıldan bu tarafa artan felaketler ve ortaya çıkardığı
sonuçlar kırılganlığın kullanım alanının ve anlamının çeşitlenmesine neden olmuştur.
Önceleri afetler bağlamında riskle ilişkilendirilen kırılganlık, 90’lı yıllarla birlikte fiziksel,
psikolojik ve sosyal sağlıkla ilgili olarak bireysel ve topluluk bakış açıları çerçevesinde
genişletilmiştir. Bu dönemden sonra kırılganlık kavramı etrafında inşa edilen yeni bir dizi
sosyo-ekonomik ve çevresel anlayış gelişmiştir. 21. Yüzyılla birlikte kırılganlık, değişen
demografi ve çok kültürlülük bağlamında kültürler arası sorunlar bağlamında da ele
alınmıştır. Kırılganlığın anlamı geliştikçe yetenekler, dayanıklılık ve beceriklilik kırılganlıkla
ilişkili sonuçları etkileyen temel faktörler olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak
günümüzde kırılganlık daha geniş bir perspektifte ele alınan ve sosyo-ekonomik
paradigmanın hâkim olduğu bir alan haline gelmiştir (Havrilla, 2017; ISDR, 2004).
Bugün kırılganlık kavramı hem fiziksel hem de sosyal sistemlerin zarar görme, güçsüzlük ve
marjinallik durumlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca riskin azaltılması yoluyla
refahı artırmaya yönelik eylemlerin normatif analizinde de bir araç olarak görülmektedir. Bu
nedenle bir taraftan kırılganlık kavramının anlamı genişlerken diğer taraftan çok çeşitli risk ve
tehlikelere karşı kırılganlık ölçüm yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kırılganlığa
ilişkin çalışmalar birey düzeyinden uluslararası düzeye kadar geniş bir yelpazede
yürütülmektedir (Adger, 2006; Naudé vd., 2009).
De León (2006: 11), literatürde kırılganlığın üç temel algılanma ve buna bağlı olarak
tanımlanma biçimi olduğunu belirtmektedir. İlki bir olayın bir afeti tetiklemeden önceki
belirli bir durumu veya hali olarak; duyarlılık, sınırlamalar, yetersizlikler veya eksiklikler gibi
kriterler açısından ele alınmasıdır. Bu yaklaşım olayın etkisine karşı koyamama (direnç) ve
bir olayla baş edememe (başa çıkma kapasitesi) ile ilişkilidir. İkincisi kırılganlığın belirli bir
tehlikeye maruz kalmanın doğrudan bir sonucu olarak ele alınmasıdır. Üçüncü ve son olarak
ise kırılganlık potansiyel kayıplar olarak kabul edilmektedir. Potansiyel kayıp, tehlikeli bir
olaya maruz kalma durumunda mevcut sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle
katlanılması muhtemel sonuçlar ya da yine bu olayla ilgili kişi ya da toplulukların bu
muhtemel sonuçları aşamama olasılığı olarak ifade edilmektedir.
Kavramın farklı disiplinler tarafından ele alınması kırılganlığı çok boyutlu bir fenomen haline
getirmiş (Alexander, 2013), çeşitli tanımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. En bilinen
tanım Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi’nde (ISDR) yer
almaktadır. Buna göre kırılganlık “bir topluluğun tehlikelerin etkisine karşı duyarlılığını
artıran fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler veya süreçler tarafından belirlenen
koşullardır (ISDR, 2004: 41).” Kırılganlık, “mevcut organizasyonel veya işlevsel uygulamalar
veya koşullar nedeniyle değişime veya kaybetmeye duyarlılık veya yatkınlıktır (Barnes ve
Oloruntoba, 2005: 527).” Birleşmiş Milletler Afet Yardım Örgütü (UNDRO) kırılganlığı
“belirli bir büyüklükteki doğal bir fenomenin meydana gelmesinden kaynaklanan ve
hasarsızlık ile toplam kayıp arasında bir ölçekte ifade edilen, risk altındaki belirli bir öğeye
veya bu tür öğeler kümesine yönelik kayıp derecesi” olarak tanımlamaktadır (UNDRO, 1980:
5). Kırılganlık, “risk altındaki bir kişi, varlık, faaliyet veya öğeler topluluğu tarafından maruz
kalınan zarar potansiyelini temsil etmektedir (Alexander, 2013: 981).” Çok daha basit bir
ifadeyle kırılganlık “bir tehlikeyi afet haline getiren bileşen (Joseph, 2013)” olarak kabul
edilmektedir.
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Kırılganlık kavramı literatürde genellikle tehlike ve risk kavramları ile birlikte ele
alınmaktadır. “Tehlike, harici bir olayın belirli bir coğrafi alanda, belirli bir zaman aralığında
kendini gösterme ihtimali veya olasılığı olarak kabul edilmekte ve doğal ve insan kaynaklı
tehlikeler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır (De León, 2006: 8).” Risk ise “doğal veya insan
kaynaklı tehlikeler ve hassas koşullar arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan zararlı
sonuçların veya beklenen kayıpların (ölümler, yaralanmalar, mülk, geçim kaynakları,
ekonomik faaliyetin kesintiye uğraması veya çevrenin zarar görmesi) olasılığıdır. Bu bağlanda
risk; Risk = Tehlike x Kırılganlık şeklinde formüle edilmektedir (ISDR, 2004: 36).” Günümüz
kırılganlık çalışmaları ayrıca maruz kalma, baş etme ve dirençlilik kapasitelerini de
kırılganlığın birer bileşeni olarak kabul etmektedir (Cutter, Boruff ve Shirley, 2003; Joseph,
2013).
Chambers, (1989: 1), beklenmedik durumlara maruz kalma ve bunlarla başa çıkma zorluğu
çerçevesinde kırılganlığın iki yönü bulunduğunu belirtmektedir: İlki her düzeyde maruz
kalınan riskler, şoklar ve stresten oluşan dış taraf; ikincisi ise zarar verici kayıplarla başa
çıkma araçlarının eksikliği yani savunmasızlığın oluşturduğu iç taraftır. Watts ve Bohle,
(1993: 45) Chambers'ın yaklaşımından yola çıkarak, kırılganlığın üç temel koordinatının
bulunduğunu belirtmektedir: krizlere, strese ve şoklara maruz kalma riski; stres, kriz ve
şoklarla başa çıkmak için yetersiz kapasite riski; ve krizlerin, risklerin ve şokların ağır
sonuçları ve buna eşlik eden dirençlilik riskleri.
Birkmann (2005: 4), literatürdeki kırılganlığa ilişkin tanımlardan yola çıkarak kavramın
kullanımını en dardan en kapsamlıya doğru sıralamıştır. Böylece hem kırılganlığın ne
olduğunun hem de kırılganlık adına neyin ölçülmesi gerektiğinin anlaşılacağını vurgulamıştır.
Birkmann’ın sıralaması şu şekildedir:
x
x
x
x
x

Dahili bir risk faktörü olarak kırılganlık (içsel kırılganlık)
Zarar görme olasılığı olarak kırılganlık (insan merkezli kırılganlık)
Duyarlılık ve başa çıkma kapasitesinin ikili bir yaklaşımı olarak kırılganlık
Çoklu yapı olarak kırılganlık (duyarlılık, başa çıkma kapasitesi, maruz kalma,
uyarlanabilir kapasite)
Fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal özellikleri kapsayan çok boyutlu
kırılganlık

Kırılganlıkların bilinmesi mevcut güçlü yönlerin ve kapasitenin belirlenmesini teşvik ederek
tehlike ve risklerin azaltılması sağlamaktadır. Kırılganlık, bireysel ve kolektif düzeylerde
fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların mevcut durumunun bir yansımasıdır.
Koşullar tutumsal, davranışsal, kültürel, sosyo-ekonomik ve politik etkilerle sürekli olarak
şekillenmektedir. Bu bağlamda kırılganlığın birbiri ile sürekli etkileşim halinde dört farklı
yönünden, bir başka ifadeyle dört ana kırılganlık türünden bahsetmek mümkündür. İlki
fiziksel faktörlerdir. Fiziksel faktörler coğrafyanın kullanımına, yapılı çevre ile ilgili hususlara
ve duyarlılıklara atıfta bulunmakta, fiziksel kırılganlığı oluşturmaktadır. İkincisi sosyal
faktörlerdir. Sosyal faktörlerin oluşturduğu kırılganlık bireylerin, toplulukların ve toplumun
refah düzeyi ile bağlantılıdır. Okuryazarlık ve eğitim seviyeleri, barış ve güvenliğin varlığı,
temel insan haklarına erişim, iyi yönetişim sistemleri, sosyal eşitlik, olumlu geleneksel
değerler, gelenekler ve ideolojik inançlar ve genel kolektif örgütsel sistemler ile ilgili yönleri
içerir. Ayrıca, sosyal güç ilişkileri gibi diğer politik yönelimli toplumsal faktörlerle de
bağlantılıdır. Kurumsal organizasyonlar ve yönetişim yapıları da sosyal kırılganlık düzeyinde
önemli bir rol oynamaktadır. Üçüncüsü ekonomik faktörlerdir. Kırılganlıkla ekonomik düzey
arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Kırılganlık seviyeleri, büyük ölçüde bireylerin,
toplulukların ve ulusların ekonomik durumuna bağlıdır. Dördüncü ve sonuncusu ise çevresel
faktörlerdir. Çevresel kırılganlığın en başında doğal kaynakların tükenmesi ve kaynakların
bozulması yer almaktadır (ISDR, 2004: 41-42).
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Kırılganlıkların bilinmesi risk ve duyarlılığı azaltmanın yanında direnç ve dayanıklılığı da
artırmaktadır. Bu nedenle her türlü tehlike ve risk durumu için kırılganlıkların tespit edilmesi
ve ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Kırılganlıkların göz ardı edilmesi içinde yaşadığımız
afet ve krizler çağında daha büyük kayıplara neden olmaktadır. Yine kırılganlıkların göz ardı
edilmesi risklerin, tehlikelerin ve dolayısıyla afet ve krizlerin yönetilmesini
karmaşıklaştırmakta ve güçleştirmektedir. Kırılganlıkların bilinmesi ise bu tür olaylar
meydana geldiğinde, etkilenenler açısından olası zararların önceden tahmin edilmesine ve
gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlamaktadır (Bohle, 2001; Joseph, 2013; Lynch, 2008;
McEntire vd., 2010).
Bu bağlamda kriz ve afet yönetiminin en önemli aktörleri olan kamu yönetimleri için de
kırılganlık kavramı göz ardı edilemeyecek bir unsur haline gelmiştir. Kamu yönetimleri artık
hızla değişen koşullar altında var olan kırılganlıklarını giderek daha fazla hesaba katmak
zorunda kalmaktadır. Çünkü kırılganlıkların dikkate alınmaması sıklıkla politika
başarısızlıkları ve yeni krizlere neden olmaktadır. Politika başarısızlıkları ve krizler ise olağan
akışı bozan ve sosyal sistemin temel değerlerini ve yapılarını beklenmedik ve çeşitli şekillerde
tehdit eden bir karışıklık ve stres yaratmaktadır (Jacobs, 2005).
KAMU KRİZ YÖNETİMİ-KIRILGANLIK İLİŞKİSİ
Kırılganlıkla ilgili temel düzeylerin başında coğrafi-siyasi düzey gelmektedir. Coğrafi-siyasi
düzey bireyden topluma, yerel yönetimlerden tüm ülkeye kadar büyük bir alanı içine
almaktadır. Bütün bu alan içerisindeki her aktörün ve yapının sorumluluğu siyasi yönetimlere
aittir. Dolayısıyla bu alan doğrudan kamu politikalarıyla ilişkilidir (De León, 2006). Bunun
yanında kırılganlıklarla başa çıkma stratejilerine yönelik yaklaşımların en önemlilerinden
birisi de kriz ve çatışma yönetimi olarak kabul edilmektedir. Başa çıkma, özellikle akut kriz
zamanlarında ve aynı zamanda günlük veya dönemsel riskler dikkate alındığında oldukça
karmaşık, bağlamsal ve dinamik bir konu haline gelmektedir. Kriz durumlarını başarılı bir
şekilde yönetme ve çatışmaları çözme kapasitesi, başa çıkmanın olumlu ya da olumsuz
sonuçlanması noktasında temel belirleyici olmaktadır (Bohle, 2001).
Krizler genel olarak vatandaşlar tarafından politika yapıcıların acil olarak ele alması gereken
tehditler olarak algılanmaktadır. Kriz durumu nedeniyle hayatları etkilenen vatandaşlar,
hükümetlerin ve kamu kurumlarının kendilerini tehlikelerden uzak tutmak için ellerinden
geleni yapmalarını beklemektedir (Boin vd., 2005). Hükümetler ve kamu yönetimleri kriz
durumlarının yönetiminde her zaman ön safta yer almakta ve vatandaşların hükümete olan
güveni, hükümetlerin kriz durumunda ne kadar hızlı ve etkili tepki verdiğinden doğrudan
etkilenmektedir (Baubion, 2013).
Günümüz toplumları teknolojik felaketler, sosyal ve politik krizler dahil olmak üzere felaket
olaylarına karşı daha hassas hale gelmiştir. Riskler, belirsizlik, tehditler ve toplumsal stres
artık, hükümetlerin ve karar vericilerin kriz durumlarına nasıl tepki verdiğine bağlı olarak
gelişmektedir (Rosenthal ve Kouzmin, 1997). Bu nedenle her hükümet kurumsal
yapılanmasına, geçmişine, kültürüne ve tehdit ve tehlikelere maruz kalma durumlarını göz
önüne alarak, bir kriz yönetim yaklaşımı benimsemekte ve buna göre kriz yönetim
mekanizmaları oluşturmaktadır. (Baubion, 2013).
Başarılı bir kriz yönetimi için kamu yönetimlerinin üç özel aşamayı ayrıca dikkate almaları
gerekmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi kriz öncesi hazırlık aşaması bir başka ifadeyle
krizin önleyici yönünü oluşturan planlama, hazırlık aşamasıdır. İkincisi rehabilitasyon ya da
iyileştirme, üçüncüsü ise koordinasyon veya eşgüdümdür (Putra, 2009: 155). Kamu
yönetimlerinin kriz öncesi evrede alacakları tedbirler, büyük ölçüde krizin başarılı şekilde
yönetilmesini sağlayacaktır. Bu evrede öncelikle yapılması gereken risk değerlendirmesidir.
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Risk değerlendirmesi büyük tehditleri, tehlikeleri ve ilgili kırılganlıkları tespit etme,
tanımlama ve analiz etmeyi gerektirmektedir. Yine bu aşamada erken uyarı sistemleri
kurulmalı ve risk analizi sonuçları çerçevesinde acil durum planları oluşturulmalıdır. Olası
krizlerde acil durum planlarının uygulanması için personel eğitilmeli, koordinasyon
mekanizmaları oluşturulmalıdır. Son olarak krize tam hazırlık için uygun kurumsal yapılar
oluşturulmalı, mevzuatla desteklenmeli ve yeterli kaynak tahsisi sağlanmalıdır (Baubion,
2013).
Kamu sektörünün kriz yönetim performansını dört ana kriterle belirlemek mümkündür: İlk
bakılması gereken kamu yönetiminin kendi yapısı içerisinde bir kriz yönetim sisteminin
bulunup bulunmadığıdır. İkincisi krize müdahalede ve kriz mağdurlarına yardım konusunda
toplumdaki çoklu kimlik yapısına (dil, din, ırk, cinsiyet, gelir düzeyi, yaş vb.) ne kadar
duyarlılık gösterildiğidir. Bir başka ifadeyle sosyal kırılganlıklar ne kadar dikkate
alınmaktadır. Üçüncüsü kriz durumlarında seçilen karar verme stratejileridir. Krizler karar
verme durumlarıdır ve seçilen karar verme stratejileri kriz yönetiminin ve başarısının seyrini
belirlemektedir. Dördüncü ve son olarak ise kriz yönetiminden sorumlu olanların bürokratik
normlar ve mevzuatla mevcut kriz durumunu ne kadar başarılı uyarlayabildiğidir (Hart, 1990;
Putra, 2009).
Kamu sektöründe kriz yönetimine ilişkin genel çerçevenin içerisinde iki önemli kırılganlık
türü ayrıca önem taşımaktadır. Bunlardan biri kentsel kırılganlık, diğeri kurumsal
kırılganlıktır. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü artık kentlerde yaşamaktadır. Kentsel
yerleşimler, yalnızca tehlikelere maruz kalan alanlarda artan insan yoğunluğu nedeniyle değil,
aynı zamanda modern toplumun artan kırılganlığı nedeniyle doğal, çevresel ve teknolojik
tehlikelerden gelen tehditlerle karşı karşıya kalmaya daha yatkındır. Kentlerdeki tehlikelerin
ve afetlerin doğası daha karmaşık hale geldikçe, bunların yönetimi de zorlaşmaktadır (Lewis
ve Mioch, 2005).
Modern toplum, kamu hizmetleri sağlamak, yaşam kalitesini artırmak, refahı sürdürmek ve
ekonomik büyümeyi teşvik etmek için kritik altyapı ağlarının etkin işleyişine güvenmektedir.
Bu ağların büyük bölümü kentlerde yer almaktadır. Ancak giderek artan tehlike ve riskler
beraberinde artan bir kırılganlığı getirmektedir (Boin ve McConnell, 2007). Krizler meydana
geldiği alanın dışında da olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle ulaşım, sağlık, finans, üretim,
enerji, iletişim gibi kritik altyapıları oluşturan sistemlerin birinde meydana gelecek sorun
kritik dışsallıklar yolu ile diğerlerini de etkileyecek ve kırılganlıkları artıracaktır (Egan, 2007).
Ayrıca sosyal, ekonomik, siyasal ve ekolojik sistemler yerel düzeyde ele alındığında sosyal
kırılganlığın en fazla görüldüğü yerlerin kentler olduğu ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve yapılı
çevreye ilişkin eşitsizlikler, kentleşme düzeyi, çevresel bozulma, kültürel tutum ve
uygulamalar, ekonomik canlılık, politika ve planlama eksikliği, siyasi öncelikler gibi çok
sayıda unsur kentlerde sosyal kırılganlığı artıran etkenler arasında yer almaktadır (Cutter vd.,
2003; McEntire vd., 2010). Bu nedenle kentsel alanlar için tüm bu kırılganlıkları hesaba
katan, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında uyumu bozmayacak stratejik kriz yönetim
yaklaşımları gerekmektedir (Putra, 2009; Salas ve Yepes, 2018).
Kurumsal kırılganlık ise kamu sektörü kriz yönetimi başarısında bir diğer önemli konudur.
Geçmiş deneyimler etkin kriz yönetim yapılanmasına sahip ülkelerin krizlerden daha az
hasarla çıktığını ortaya koymaktadır. Kurumsal kırılganlık krizi yöneten kurumların kriz
sürecine dayanma, bununla başa çıkma ve krizden kurtulma kapasitesini belirleyen kapsamlı
bir ölçüttür. Kurumsal kırılganlığın sosyokültürel, sosyo-politik, mali-ekonomik ve yasaldüzenleyici olmak üzere dört temel boyutu ve her bir boyutun altında bu boyutla ilişkili
yönlendiriciler (güven, katılım, hesap verebilirlik, yasal düzenlemeler, bütçe vb.)
bulunmaktadır. Yönlendiricilerin kalitesi, yoğunluğu ve istikrarı, diğer kırılganlık boyutlarıyla
(fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel) ilgili göstergeleri doğrudan veya dolaylı
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olarak etkilemekte bu da kurumun kriz yönetim beceri ve etkinliğini belirlemektedir
(Papathoma-Köhle, Thaler ve Fuchs, 2021). Bu bağlamda kurumsal kırılganlık seviyesi ne
kadar düşükse, olası kriz durumlarının yönetimi o kadar başarılı olmaktadır.

SONUÇ
Dünya her geçen gün daha fazla karmaşıklaşmakta, sistemler, süreçler ve ağlar birbirine daha
fazla bağımlı hale gelmektedir. Buna ek olarak hızlı değişimler belirsizlikleri ve kırılganlıkları
artırmaktadır. Daha fazla kırılganlık daha fazla riske ve tehlikeye bu da daha fazla krize neden
olmaktadır. Dolayısıyla nihai amaç öncelikle dirençliliği yüksek toplumlar oluşturmaktır.
Dirençliliğin artırılması farklı kırılganlıkları tespit etmekten, değerlendirmekten ve önlem
almaktan geçmektedir (Birkmann, 2005).
Kriz yönetimi açısından bakıldığında kamu yönetimlerinin yükü ve görevleri belki de hiç
olmadığı kadar genişlemiş ve artmıştır. İnsanlar giderek artan bir şekilde kamu sektöründen
her türlü risk, tehlike ve kriz durumunda daha fazla sorumluluk almasını, daha iyi işler
çıkarmasını beklemektedir (Kapucu ve Van Wart, 2006). Bununla birlikte, genellikle kamu
yönetimlerinin yaptığı en büyük hata müdahaleyi krizler meydana geldiğinde başlatmalarıdır.
Başta bütüncül bir kriz yönetim anlayış ve sistemlerinin bulunmayışı, siyasi kaygılar,
finansman sorunları gibi çok sayıda neden kamu yönetimlerinin kriz yönetimini ikinci plana
itmesine neden olmaktadır. Doğal olarak böyle bir tutum krizin yıkıcı etkisini artırmakta, kriz
durumunun süreğen hale gelmesine neden olmaktadır.
Oysa kriz durumlarında amaç öncelikle krizi başlamadan önlemek bu mümkün değilse
krizden en az hasarla çıkmaktır. Kamu yönetimleri açısından bu beklentiyi karşılamanın en
başta gelen yolu krizler meydana gelmeden gerekli tedbirleri alacak kriz yönetim sistemlerini
oluşturmaktır. Bu bağlamda etkin ve başarılı kriz yönetim sistemlerinin temelinde yatan
ilkelerin başında kırılganlıkların belirlenmesi, ardından önleme, iyileştirme ve öğrenme
faaliyetlerinin planlanması gelmektedir. İçinde bulunduğumuz çağda kamu yönetimleri başta
olmak üzere kırılganlıkları hesaba katmayan bir kriz yönetimi yaklaşımının başarıya ulaşması
mümkün görünmemektedir.
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Abstract
Beekeeping activities and bee products contribute to development of society in a healthy way,
biological diversity and socio-economic structure. Beekeeping provides more income with less
expense, compared to other agricultural activities. It can also be easily learned and done by anyone.
Beekeeping; is an important source of income for disadvantaged individuals with low income and for
families living in rural areas. During Covid-19, chestnut honey production has come one-step ahead of
other bee products with its economic income. Therefore, the research was carried out to analyze the
change in the socio-economic structure of chestnut honey producers during this pandemic period. The
study was carried out in Bartın region, which has a rich flora in terms of honey production. The surveys
were carried out in eight forest villages in two separate periods, 2017 and 2021. Face-to-face interviews
were held with 60 beekeepers registered with the Beekeepers Association. According to the findings;
one of the contributors to the socio-economic structure surveyed in 2017 is an important activity for the
public. This socio-economic study was conducted in a forest area rich in honey production to analyze
the change. The surveys are in eight forests in two different periods and in the year 2021 in the
structure of Bartın. Within the scope of the survey, face-to-face interviews were conducted with 60
beekeepers living in the region and registered to the “Bartın Beekeepers Association”. According to the
findings; although only 10% of the beekeepers surveyed in 2017 were women, this rate increased to
40% in 2021. In addition, the education levels and age groups of the respondents have also changed
over the years. While 95% of the participants were primary school graduates and 85%, were over 50
years old in 2017, the rate of primary school graduates and individuals over 50 years old decreased to
70% in the 2021 surveys. In 2017, most of the people who benefited from the public-dominated
agriculture and forestry grant supports in the region were again in the middle-aged and elderly class,
while in 2021, the age of those benefiting from the support decreased to 30. While the majority of the
young population in Bartın tended to migrate to cities in 2017, it can be stated that reverse migration
started in 2021 with the effect of the pandemic. According to the surveys; while in the past years,
women saw beekeeping activities as a support for men in terms of workforce, today's women play a
more active role in beekeeping. On the other hand, in both survey periods, the participants answered
the question of whether their beekeeping training was sufficient or not, with a rate of 70% or more as
“inadequate”. In the two survey periods, the most fundamental difference is the change in bee products
breeding. Likewise, while the rate of chestnut honey in bee products production was 25% in 2017, this
rate increased to 90% in 2021. In the 2020s, when the effect of Covid-19 affected the whole world,
there has been an increase in demand for chestnut honey for a healthy life. Depending on the demand,
the variety of bee products production in the Bartın region has also changed and the rate of chestnut
honey in production has increased. The change in demand has led local beekeepers to produce chestnut
honey, which has a higher economic return. Hive yields tend to decrease in honey production due to
global warming and climate change in the world. However, chestnut honey, with its economic return,
has provided beekeepers with the opportunity to earn more income per hive. Therefore, the increase in
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the demand for chestnut honey for a healthy life during the pandemic process in the world is important
in terms of local beekeeping and rural development.
Keywords: Pandemic, Covid-19, Beekeeping, Chestnut Honey Production, Rural Area Development.
1. INTRODUCTION
Beekeeping activities and bee products contribute to the healthy development of society, biological
diversity, and socio-economic structure. Beekeeping provides more income with fewer expenses
compared to other agricultural activities (FAO, 2021). In addition, beekeeping can be easily learned
and practiced by anyone.
Beekeeping; It is a significant activity for the local people living in or adjacent to the forest, who are
disadvantaged individuals with low income. In this respect, beekeeping is a good source of income for
families living in rural areas (FAO, 2020). This situation can be considered as an opportunity for forest
villagers, who are in the lowest income group of the rural population (Güngör and Şen, 2019).
Today, beekeeping is one of the most common agricultural activities all around the globe. Although
beekeeping is categorically classified as an agricultural activity, when the subject is looked at carefully,
it is seen that it can also be considered as an "agricultural forestry activity". Beekeepers generally
continue their activities in forest and forest edge areas. Considering the activities carried out in and
around the forest, beekeeping can also be considered a forestry activity. Some forest trees are a
valuable resource for beekeeping. Chestnut, black locust, linden, and pine are some of them (BOEP,
2013).
As a result of beekeeping activities; bee products (honey, pollen, propolis, royal jelly, bee venom)
which are very important for human health are produced. If we explain these products; Royal jelly is
known as a rich source of energy and nutrients, bee venom is known to stimulate and regulate the
immune system, and propolis is known as a good antibiotic. Honey and pollen, which have high
nutritional value, are also used in the treatment of a group of diseases and infections (Dadant, 1975;
Crane, 1975; Doğaroğlu, 1999).
Today, there are around 59 million beehives in the world and approximately 1 million 250 thousand
tons of honey are produced from them. The country with the highest number of hives in the world is
India (12 million beehives). On the other hand, China, which has 9 million beehives, is the country that
produces the most honey in the world (466 thousand tons). In terms of honey production after China,
respectively; Turkey (95 thousand tons), Argentina (80 thousand tons), Ukraine (74 thousand tons) and
the Russian Federation (68 thousand tons) come (FAO, 2015). As can be seen from these statistics, our
country is the second most significant honey producer all around the globe.
In terms of its source, honey, it is possible to divide it into two as secretion honey (pine honey) and
nectar honey (flower honey). Pine honey; usually located in Muğla and its surroundings. If it is flower
honey, it covers many forest trees and maquis flora, especially chestnut, linden, acacia, rhododendron.
In our country, flower honey can be obtained in almost every season, depending on the flowering status
of herbaceous plants found in the spaces in and around the forest (Doğaroğlu, 1999).
On the other hand, the chestnut tree, from which chestnut honey is produced, grows naturally in
different climatic regions of the world, especially in oceanic, continental, and Mediterranean climates
(Figure 1) (Pereira-Lorenzo et al., 2010).
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The chestnut, which is the natural species of the Mediterranean basin (Southern Europe, North Africa,
South West, and East Asia), dates back to BC. It is said that it was taken from Anatolia to Southern
Europe in the 5th century, and from there it spread further south to the Balkan Peninsula and Anatolia,
Southern Italy, and France. Therefore, it is fancied that the homeland of chestnut is Turkey. As you
travel from west to east, chestnuts are more common in large groups. In Turkey, chestnut is spread over
a wide area around Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karadeniz Ereğli, Karasu, Akçakoca (KEP,
2013).

Figure. 1. Distribution of chestnut trees in Europe (Pereira-Lorenzo et al., 2010).
“Honey Production Potential List” has been prepared to determine the honey yield of plants around the
world. The lowest honey yield was appreciated as “first-class” and the highest honey capacity was
evaluated as “sixth class” (TAB, 2015). The relevant list has been taken into account in many studies
on honey production in Turkey (OGM, 2010; BOEP, 2013; OTB, 2013; TAB, 2015). In the list,
chestnut tree, linden, and black locust species, which are the subject of the study, are included in the
class of high-yielding species (fourth class and above honey producing) in terms of honey production
potential. According to this list, approximately 200-300 kg (average 250 kg) honey can be produced
from one hectare of chestnut forest (BOEP, 2013).
The province of Bartın is the study area, has a critical place in terms of honey production in Turkey.
For this reason, numerical values such as the ratio of the region and country in which Bartın Province
forest area, general area, number of forest villages, population, general population, and number of
beehives included are given in Table 1 comparatively.
Table 1. Comparison of the forest area, general area, number of forest villages, population, general
population and number of beehives in Bartın Province with the values of the region and country
(Güngör and Ayhan, 2016).
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(1) OGM, 2014, (2) TBMM, 2010, (3) OTB, 2013, (4) TÜİK, 2015.
When Bartın honey yield values are examined; It is understood that honey yield increases in proportion
to the forest area. In addition, the honey yield rate (14%) and forest area rate (55%), and the
proportional values of the Western Black Sea and Black Sea Regions of Bartın Province also confirm
this information. The ratio of the population of forest villagers in Bartın Province to the general
population of the province is 38%, which is above the country (9%), region (24%) and Western Black
Sea average (32%) (Table 1).
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When the “forest villager-honey productivity” relationship in Bartın and our country is examined, it
can be stated that as the presence of forest villagers increases, the honey yield value decreases. In the
province of Bartın (38%), which has a forest villager density higher than the country average (9%); The
amount of honey production will gain momentum with the support to be given to beekeeping and
honey production will take its place as an alternative and satisfying business line for the region
(Güngör and Ayhan, 2016).
During the Covid-19 process, which the world has been under the influence of, chestnut honey
production has come one step ahead of other bee products with its economic return (Güngör and Şen,
2018). Therefore, the research was carried out to analyze the change in the socio-economic structure of
chestnut honey producers during the pandemic period.
2. RESEARCH AND FINDINGS
The study was carried out in the Bartın region, which is located in the Western Black Sea Region of
Turkey and has a rich flora in terms of chestnut honey production. Within the scope of the study,
interviews were held with beekeepers who were actively working. Questionnaires with closed and
open-ended questions were used in the interviews. The surveys were conducted in 8 forest villages in
two separate periods, 2017 and 2021 (Figure 2).

Figure 2. Workspace.
Within the scope of the survey, face-to-face interviews were conducted with 60 beekeepers living in the
region and registered to the Bartın Beekeepers' Association. In the research, the “simple random
sampling” method was used to determine the number of people to be interviewed (Yamane, 1967).
݊=

ܰ()ܥݖଶ
ܰ݀ ଶ +  ܥݖଶ

Inequality; N is the number of beekeepers in the population, z is the standard normal distribution value
corresponding to the desired confidence level (2.58), C is the coefficient of variation (83%), d is the
error margin as a percentage of the number of colonies (±10%), n is the number of beekeepers to be
surveyed. Accordingly, the number of beekeepers to be surveyed was determined with a 99%
confidence level and a 10% margin of error.
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In the interviews, first of all, the demographic characteristics of the participants, their perceptions, and
views on the subject were tried to be determined. Opinions of the participant individuals were obtained
with a few open-ended questions, most of which were closed-ended. Apart from the questions for the
research, age, gender, education, etc. as regards the participants. Demographic questions are also
included. After the questionnaires were coded and transferred on the computer, straight and cross
analyzes were made with the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) statistical program to
analyze the collected data, and the results were interpreted.
The findings obtained in the study are listed as items.
− The surveys were conducted in two separate periods, 2017 and 2021. Although only 10% of the
beekeepers participating in the survey were women in 2017, this rate increased to 40% in 2021.
− The education levels and age groups of the respondents have changed over the years. While 95% of
the participants were primary school graduates and 85% were over 50 years of age in 2017, the rate
of primary school graduates and individuals over the age of 50 decreased to 70% in the 2021
surveys.
− In 2017, while most of the people benefiting from public-dominated agriculture and forestry grant
supports in the region were in the middle-aged and elderly class, in 2021, the age of those benefiting
from the support decreased to 30.
− While the majority of the young population in Bartın tended to migrate to cities in 2017, it can be
stated that reverse migration started in 2021 with the effect of the pandemic.
− In both survey periods, the participants answered the question of whether their beekeeping training
was sufficient or not, with a rate of 70% or more as “inadequate”.
− The main difference between the two survey periods is the change in beekeeping. Likewise, while
the rate of chestnut honey in bee products production was 25% in 2017, this rate increased to 90% in
2021.
3. CONCLUSION
According to the surveys; while in the past years, women saw beekeeping activities as a support for
men in terms of the workforce, today's women play a more active role in beekeeping. For this reason,
the participation of women and the young population in forest villages in beekeeping should be
supported. In addition, beekeeping training should be organized for disadvantaged individuals by
raising awareness about the production of bee products (propolis, pollen, royal jelly, etc.) and their
income-increasing feature in beekeeping.
In the 2020s, when the effect of Covid-19 affected the whole world, there has been an increase in
demand for chestnut honey for a healthy life. Depending on the demand, the variety of bee products
production in the Bartın region has also changed and the rate of chestnut honey in production has
increased. The change in demand has led local beekeepers to produce chestnut honey, which has a
higher economic return. On the other hand, chestnut honey withdraws a lot of attention from consumers
because it is a natural antibiotic in recent years under the influence of Covid-19. This interest is also
reflected in the demand and supply values of chestnut honey.
Forest ecosystems around their habitats are the regions where the pressures are felt the most. Forest
boundaries, forest structure and quality are changing with human pressure (Şen, Güngör and Şevik,
2018). State-sponsored private afforestation investments can be used to increase supply sources in all
forest functions, including beekeeping. In addition, private afforestation causes many positive results
such as increasing forest areas, reducing anthropogenic pressure on forests and reducing foreign
dependency in meeting wood needs (Şen and Güngör, 2019).
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Hive yields tend to decrease in honey production due to global warming and climate change in the
world. However, chestnut honey, with its economic return, has provided beekeepers with the
opportunity to earn more income per hive. Therefore, the increase in the demand for chestnut honey to
get a healthy lifestyle during the pandemic process all around the globe is significant in terms of local
beekeeping and rural development.

4. REFERENCES
BOEP, 2013. Bal Ormanı Eylem Planı. Orman ve Su Bakanlığı, OGM Yayınları, Ankara.
Crane, E., 1975. Honey a Comprehensive Survey. Heinemann, London.
Dadant, S., 1975. The Hive and the Honey Bee., Hamilton. Illinois, USA.
Doğaroğlu, M., 1999. Modern Arıcılık Teknikleri. Anadolu Matbaası, İstanbul.
FAO, 2015. Food and Agr. Org. Honey Inf . http://www.fao.org. Erişim: 18.11.2021.
FAO, 2020. The Importance of Apıculture for Rural Lıvelıhoods. Bees and their role in forest
livelihoods. FAO Published. Rome, 2020. https://www.fao.org/3/i0842e/i0842e05.pdf.
FAO, 2021. Good beekeeping practices for sustainable apiculture. FAO Anımal Productıon and Health
/ Guıdelınes 25, Published by: The Food and Agriculture Organization of the United Nations and
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri and Apimondia and
Chinese
Academy
of
Agricultural
Sciences,
Rome,
2021.
https://www.fao.org/3/cb5353en/cb5353en.pdf.
Güngör, E. Ayhan, A. B. 2016. Bartın Yöresi Orman Kaynaklarının Bal Üretim Potansiyeli ve
Ekonomik Değeri, Turkish Journal of Forestry, 17(1): 108-116.
Güngör, E., Şen, G. 2018. Selectıng Suıtable Forest Areas for Honey Productıon Usıng the AHP: A
Case Study in Turkey. CERNE, vol. 24, no. 1, 2018, DOI: 10.1590/01047760201824012511.
KEP, (2013). Kestane Eylem Planı. Orman ve Su Bakanlığı, OGM Yayınları, Ankara.
OGM, 2010. Bal Ormanları. http://balormani.ogm.gov.tr., Erişim:12.10.2021.
OGM, 2014. Türkiye Ormanları. http://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/Illere-Gore-OrmanVarligi.aspx, Erişim: 20.09.2021.
OTB,
2013.
Arıcılık.
Ordu
Ticaret
Borsası
Yayınları.
http://www.ordutb.org.tr/admin/dosya/aricilik_son(_2013)(1).pdf., Erişim: 19.11.2021.
Pereıra-Lorenzo, S., Lourenço Costa, R. M., Ramos-Cabrer, A.M., Marques Rıbeıro, C.A., Serra Da
Sılva, M., Manzano, G., Barreneche, T. 2010. Variation in Grafted European Chestnut and Hybrids
by Microsatellites reveals two Main Origins in The Iberian Peninsula. Tree, Genetics & Genomes,
6:701–715. DOI 10.1007/s11295-010-0285-y.
Şen, G., Güngör, E. 2019. Effects of Macro-Economic Factors on State-Supported Private Almond
Afforestation
Investments
in
Turkey.
https://www.researchgate.net/publication
/352694556_Effects_of_Macro-Economic_Factors_on_StateSupported_Private_Almond_Affores
tation_Investments_in_Turkey Erişim: 11.11.2021.
Şen, G., Güngör, E. 2019. An Examination of State-Supported Private Afforestation Investments in
Turkey
in
Terms
of
Provincial
Socio-Economic
Development
Degree.
https://www.researchgate.net/publication/338912972.
An
Examınatıon
of
StateSupported_Prıvate_Afforestatıon_Investments_in_Turkey_in_terms_of_Provıncıal_SocıoEconomıc Development Degree. Erişim: 16.11.2021.
Şen, G., Güngör, E., & Şevik, H. (2018). Defining the effects of urban expansion on land use/cover
change: a case study in Kastamonu, Turkey. Environmental monitoring and assessment, 18(1), 1-

www.istanbulkongresi.org

133

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

19. https://www.researchgate.net/publication/352694556. Effects of Macro-Economic Factors on
State-Supported_Private_Almond_Afforestation_Investments_in_Turkey. Erişim: 16.11.2021.
TAB, 2015. 2015 yılı Bal Üretim Değerleri. Türkiye Arıcılar Birliği. http://www.tab.org.tr., Erişim:
19.11.2021.
TBMM, 2010. 2010 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ve Orman Köylüsü Sayıları.
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-14296c.pdf., Erişim: 19.10.2021.
TÜİK, 2015. Arıcılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, Erişim: 11.11.2021.
Yamane, Taro. 1967. Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row.

www.istanbulkongresi.org

134

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

SUPPORT TO RURAL DEVELOPMENT IN THE COVID-19 PROCESS: BEECH
MUSHROOM (Pleurotus spp.) PRODUCTION
COVİD-19 SÜRECİNDE KIRSAL KALKINMAYA DESTEK: KAYIN MANTARI (Pleurotus
spp.) ÜRETİMİ
Assoc. Prof. Dr. Ersin GÜNGÖR
Bartın University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0844-4656
(Corresponding Author)
Orhan ETÇİBAŞI
Forest Enginiering,
Abstract
In developing states, nearly three-quarters of the population, which constitutes the poorest part of the
country, lives in forest and adjacent rural areas. The majority of this population earns their living from
agriculture, especially from simple food business. Climate change, the increase in the global
population, the need for food and energy are below the poverty line in regions. It is an important rural
development effort for these individuals to sustain their lives and to increase employment opportunities
where they are by supporting small enterprises. In times when economic crises and supernatural events
have negative effects on society, the income gap between individuals and the society's sustainable
access to food is very important. When the negative effects of Covid-19 are added, it is important to
provide effective rural development support for the disadvantaged population. The production of beech
(oyster) mushrooms that can be obtained from food can be highlighted. In the world, P.ostreatus,
P.florida and P.sajor-caju species are easily cultivated and have low investment costs. Depending on
the environmental conditions, the most produced species in Turkey is P.ostreatrus, which is rich in
protein. In this study, it is aimed to give basic information about beech mushroom production
techniques and to provide benefits to forest villagers living in rural areas. Four forest villages in Ulus
district of Bartın province were chosen as the study area. Within the scope of the study carried out in
the summer of 2021, 80 people, 40 women and 40 young people, were given hands-on training. “Beech
mushroom starter production kits” were given to the participants who successfully completed the
trainings, which were held with the support of Bartın Provincial Directorate of Agriculture. The kits,
which weigh 5 kg, contain mycelium, compost and other auxiliary production materials. Due to the
increase in prices, many people support rural development and rural development in the context of
income. Taste the trainings held with the positive contributions of the Floor Management on mushroom
productions. It is known that many participants who gained experience as a result of the training
continue the production of beech mushroom successfully. Thanks to the project, disadvantaged
individuals were taught to grow an alternative agricultural product that is resistant and sustainable, and
a good practice example for rural development was set in the pandemic period when the effects of
climate change were felt even more.
Keywords: Covid-19, Disadvantaged Individuals, Mushroom Production, Rural Area Development.
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1. INTRODUCTION
In developing countries, almost three-quarters of the poorest population live in forests and adjacent
rural areas. Many rural residents make their living from agriculture, exclusively from simple food
businesses (FAO, 2017).
Many people living in rural areas around the globe live below the poverty line due to severe economic
conditions and climatic challenges. We call these people disadvantaged individuals; They are supported
by various public institutions and non-governmental organizations to sustain their lives (FAO, 2018).
The harmful effects of climate change and extraordinary periods such as pandemics create many
economic and social negativities on society. Sustainable access to food is limited for many individuals
as the income distribution between strata in society is deteriorated. When the harmful effects of Covid19 increased in recent years, it is substantial to provide influential rural development support for the
disadvantaged population. In the context of income that can be maintained from food, beech (oyster)
mushroom production can be pointed up as rural development support (Güngör and Şen, 2020). In the
world, P.ostreatus, P.florida, and P.sajor-caju species are easily cultivated and have low investment
costs. Depending on the environmental conditions in Turkey, the most produced species is
P.ostreatrus, which is rich in protein (Eren and Pekşen, 2016).
Many studies have been conducted on the situation, problems and solutions of cultivated mushroom
cultivation in Turkey (Günay, 1995; Aksu and Uygur, 2005; Başsüllü, 2009; Demir and Sönmez, 2011;
Doğan at all., 2014; Eren and Pekşen, 2014; Erkal and Aksu, 2016; Eren at all., 2016; Eren and Pekşen,
2016; Deniz at all., 2016; Aktaş, 2019). On the other hand, many studies have been carried out to
encourage mushroom cultivation in forest villages (Easin at all., 2017; Rıfat at all., 2018; Frempong,
2000; Doğan and Şen, 2020; Güngör and Şen, 2020).
In this study, the aim is to give basic information about beech mushroom production techniques to
forest villagers living in rural areas and to make positive contributions to their production.
2. RESEARCH AND FINDINGS
In this study, the aim is to encourage and support the production of beech mushrooms to the forest
villagers within the borders of Bartın Province in the Western Black Sea Region. Four forest villages
in Ulus district of Bartın provinces were chosen as the study area.
Information meetings on beech mushroom (Pleurotus ostreatus) production were held for 80 forest
villagers determined by the coordination of Bartın Forestry Management Directorate and Provincial
Directorates of Agriculture. Then, a sample mushroom production process was carried out with the
participants in a practical and annotated manner.
Considering the above-mentioned stages for beech mushroom production, a training was held between
June and July 2021. 80 people, 40 women, and 40 young people participated in the pieces of training.
Participants in the training were provided to learn all stages of mushroom production by repeating the
scenes of preparation of compost material practically.
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Within the extent of the project, the Zonguldak Regional Directorate of Forestry, ORKOY Branch
Directorate, Ulus Forestry Management Directorate, Bartın Forestry Operations Directorate, and
Provincial Directorate of Agriculture worked in coordination as well the participants were determined
together in June 2021. The training was given to 80 forest villagers living in Aşağıçerci, Alpı,
Karahasan and Çende villages of Ulus District of Bartın Province (Figure 1).

Figure 1. Project Area (Villages where the training was given).
According to the literature review carried out within the extent of this project, the production of Beech
Mushroom (Pleurotus ostreatus) at large; production in tree stumps, and production in plastic bags
(Compost) gathered under two headings. Within the scope of the study, the second method was
considered in the production of beech mushrooms.
Preparation of Compost Material
First of all, compost material is available for the production of plastic bags (Compost). Beech sawdust,
which is abundant and cheap in the region, was used as compost material. Beech sawdust 3-4 cm long
was mixed with other compost materials. The moisture value of the mixture was brought to the value
that should be in the standards (wetting with water and drying until it reaches 75% humidity). To
adjust the pH value, lime and gypsum were added to the mixture, and precautions were taken against
diseases and pests.
The prepared composts were cooled to 25-26 °C and then Pleurotus ostreatus mycelium was planted.
In the third stage, 5 kg bags were used for production, and 125 g of mycelium was added to each of
them. In the production of beech mushrooms, an isolated tent (greenhouse) and a warehouse with a
porch under almost every house in the villages were used. Compost bags were placed in tents and
porches prepared according to the hanger system and left for the incubation period. During this period,
attention was paid to ensure that the temperature value of the environment was between 20-32°C. In
this way, the development of micelles is optimized. In addition, it has been taken into account that the
temperature values in the compost are between 24-25 °C and the air humidity of the environment is
between 85-95%.
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After a 3-week incubation period, holes with a diameter of 1 cm2 were drilled in the bags containing
the mycelium, so as not to damage the mycelium, and the composts were placed in the production room
for mycelium growth. The room temperature was brought to 13±2, which is the appropriate
temperature for mycelium growth. The production room was ventilated two or three times a day to
monitor the ambient humidity and temperature. To obtain mushrooms of the appropriate size and
color, white light was given for nine hours a day, and water spray was applied in the form of pulverized
water in order not to decrease the ambient humidity value (Kibar, 2016).
Preparation of Beech Mushroom Starter Kits
For the preparation of beech mushroom starter kits, first of all, mushrooms that have reached the
appropriate size were harvested, necessary tests and analyses were carried out. These tests and
analyses include; yield, mycelial growth rate, mushroom weight, cap diameter, stem length, stem
diameter, protein analysis, Ph analysis, moisture content, phosphorus, and other mineral analysis.
As a result of the test and analysis stages carried out within the scope of the study, beech mushroom
starter kits were prepared considering the compost mixed with the best yield. The kits weighing 5 kg
include mycelium, compost, and other auxiliary production materials (Figure 2).
“Beech Mushroom Starter Kit” Features to
Be Prepared within the Project Starter Kit
Feature
- Package type: In a cardboard box
Dimension: 30x15x10 cm
- Box Weight (Approximately):5 Kg
- Mushroom Yield: 2 Kg
Starter Kit Contents
1. Amount of Mycelial Seeds Used: 125 Gr
2. Mushroom Disinfection: 70 Chlorine
Dioxide (in a bottle)
3. pH Adjuster: Lime (100 gr)
4. Compost Raw Material: Alternative wood
scraps (especially beech sawdust) and
nutrients (approximately 4 kg)
5. Compost Holder: Black bag with 5 kg
capacity
6. Information ml Booklet: A booklet that
includes the production process of beech
mushroom and the points to be considered.
Figure 2. Features of Beech Mushroom Starter Kits.
These kits were given free of charge to 80 participants who completed the training. Commonly, many
participants who gained experience as a result of the training continue the production of beech
mushrooms successfully.
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3. CONCLUSION
The Western Black Sea Region of Turkey is suitable geography for beech mushroom production.
Beech mushroom is a good food source with its rich protein content. At the same time, in Turkey, it
also creates a good income for forest villagers who have an income below the national average.
Beech fungus can be found naturally in beech tree trunks but as small quantities. In other words, it is
not in a position to meet the consumption demand. However, the micelles from these mushrooms are
valuable for compost. Likewise, since there are just a few companies for mycelium production in our
country, unit prices are also pretty high. Therefore; The collection of mycelia grown by natural
methods also significantly reduces production costs.
Beech mushrooms can be grown effortlessly if suitable temperature conditions are provided. It can be
presumably grown in the basement of every house and a covered greenhouse. For this reason, it is a
quality that can be easily raised by every person with simple education.
A total of 20% beech mushroom crop can be grown in 50 kg compost bags. When there are at least 8
compost bags in a basement of approximately 20 m2, a total of 80 kg of beech mushroom can be
cultured in 3 flash periods within 2-3 months. It corresponds to a sufficient amount for the food
consumption of an average family of 4 people.
When the beech mushroom production area grows, the villagers can simply sell their products in the
peasant markets. Considering that the average sales price is 20 TL ($2) during the Covid-19 period, an
additional income of 8-10 thousand TL (800-1,000 dollars) per year can be provided to the producer,
thanks to 400 kg of crops to be obtained from a production site with a 100 m2 area. In addition,
purchasing beechwood in autumn and winter seasons when the price is lower will further reduce the
cost (Şen and Güngör, 2018) and increase revenues.
Considering the geography of the Western Black Sea region, the scarcity of qualified agricultural lands
stands out. Therefore, unit production costs are pretty high for agriculture. Beech mushroom
production is a significant source of additional income for forest villagers, who are well below the
country's average income and consist of disadvantaged individuals.
One of the main objectives of the project is; It is to bring in the producers who produce high-quality
and low-cost beech mushrooms to the society with applied training and information on beech
mushroom production. Sustainability in beech mushroom production was ensured with this project, 80
participants were trained.
In case of dissemination and expansion of the project with the support of public institutions and nongovernmental organizations operating in the region, the production of beech mushroom will be
facilitated, the production and consumption of this protein-rich and cheap food by the people of the
region will be expanded, and the regional economy and rural development will be supported.
Thanks to the project, disadvantaged individuals were taught to grow an alternative agricultural product
that is resistant and sustainable, as well a good practice example for rural development was presented
in the Covid-19 period when the effects of climate change were felt even more.
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4. INFORMATION
This study was obtained from the TUBITAK 2209-A Project “Preparation, Information and Example
Application of Beech Mushroom (Pleurotus ostreatus) Starter Kits to Encourage and Support
Mushroom Production" (Project Start and End: June 2019, November 2021)”.
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ABSTRACT
The effect of extracts from fresh leaves of four different plant species on the growth of
fungal pathogens of cotton namely Aspergillus flavus, Colletotricum, Aspergillus
fumigatus, and Fusarium axisporum were evaluated in the laboratory. The plants are
Azardirata indica, Carica papaya, Veronica amgydalina, Chromolaena odorata. The
effect of 25% concentration of these plant extracts on the mycelial growth of Aspergillus
niger, Aspergillus flavus, Collectratricum, Aspergillus fumigatus and Fusarium spp were
determined in petri dishes containing Potato Dextrose Agar mixed with plant extract. The
redial growth of each of the fungus was observed for seven days i.e the first two days for
growth and sporulation and the remaining five days for mycedial growth. All experiments
were in a completely randomized designs (CRD) in three Replicates with a check of
benomyl and the control of the experiment was without extract. The different plant
extracts varied in their effect on the growth of Aspergillus niger, Aspergillus flavus,
Collectratricum, Aspergillus fumigatus, and Fusarium spp. After seven days, Vernonia
amgydalina and Chromolaena odorata had the least mycelial growth on Fusarium spp
while Carica papaya had the highest growth had the highest growth on the fungus. All
the plant extracts had no effect on the growth of Colletotricum spp as the mycelial growth
of the fungus was more than that of the control. It was also observed that A. indica inhibit
the growth of the fungus Aspergillus fumigatus while Vernomia amgydalina,
Chromolaena odorata also had the same inhibitory effect on the fungus. Carica papaya
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had the highest mycelial growth rate on the fungus. Also, Vernonia amygdalina was
found to be effective on the growth of Aspergillus flavus followed by Carica papaya.
Keywords: Fungal pathogens, Azardirata indica, Carica papaya, Veronica amgydalina,
Chromolaena odorata
INTRODUCTION
Cotton belongs to the family Malvaceae and genus Gossypium with about 30 species of
annual subshrubs, perennial shrubs or small trees distributed in the tropical and
subtropical regions of Africa, Asia and Australia (Purseglove, 1974)
The word 'cotton’ refers to four species in genus Gossypium (Malvaceae), G. hirsutum L.
(Upland cotton, 90% of world plantings), G. barbadense L. (Pima, or Long-staple
cotton), G. arboretum L. and G. herbaceum L. (Both of which arr commoly cultivated in
Asia), that were domesticated independently as source of textile fibre (Brubaker et al.,
1999). Cotton is one of the most important crops whose product and by products play
vital role in the socio-economic and political life of a country.
Cotton lint is the most important vegetable fibre in the world today (Purseglove (1974). It
is woven into fabrics alone or combined with other fibres. Cotton lint also supplies yarn,
cordage. ine and tyre cord. The fuzz provides linters for use in belts, upholstery, carpet,
mattress, wicks, plastics lacquers, cellulose, explosives and sausage skins (Purseglove,
1974).
Cotton production has had relatively long history in Nigeria and it is grown as a cash cup
by about 0.8-million farmers on a total estimated area ranging from 0.6-0.8 million
hectares. There are two types of cotton staples in Nigeria, short staple (Gossypium
hirsutum) is cultivated in Northern part of Nigeria where it required 3-4months of rainfall
while long period (Gossypium barbadense) is cultivated in the South where it required 78-months cool weather and longer period of rainfall and it is more productive for
economics purpose because of its high yielding potential (Fryxell, 1979).
Among the fungal diseases of cotton are Alternaria spp, Areolate mildew, Romularia
leafspot caused by Ascochcyta spp. anthracnose (Colletrotrichum spp), stem blight
(Macrophosmina phaseolina) stigmatoycosis (Nematospora gossypii) boll rot (Rhizopus
stolonifer) collar rot and wilt (Sclerotium rolfsii) and host to other fungi isolated from
bolls, stem and leaves. Cotton bacterial blight (Xanthomonas axanopadis) is caused by a
bacterium Xanthomonas axanopodis Pv. Malvecearum. In the northern region infected
seeds are the primary source of infection while in southern region plant debris is the main
source of infection. The nematode disease of cotton is known as root knot nematode
caused by Meloidogyne incognita and Melodogyne javanica while the viral disease is
caused by leaf curl virus disease. Alternaria leaf spot of cotton induced by Alternaria
macrospora is an important disease of cotton in Nigeria (Nwanosike 1997). The
causative agents of Alternaria leaf spot of cotton (Macrosporium leaf spot) are fungi
Alternaria gossypii and Alternaria macrospora developing in their life cycle in only
anarmorphous stage. Mycelium of Alternaria gossypii is dark brown. Conidiospores are
brown, single or in groups. Conidia are light brown, 22-27 x 9-11mkm. They affect
leaves, bracts in seedling and adult plants and bolls (Gorlenko, 1968).
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Seedling diseases are important in the cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivation
because they lead to poor stand, resulting in gaps in the plant rows and the inoculum
produced on them can cause diseases on the adult plants and on capsules affecting
productivity and lint quality. Some of the cotton seedlings diseases are caused by the
seedborne pathogens especially Colletotrichum gossypii South. C. gossypii South. var
cephalosporioides Costa, Fusarium moniliforma Sheldon, Rhizoctonia solani Kuhn, and
other less frequent seedborne fungi (Ray and McLaughlin, 1942; Klich, 1986)
Several species of Fusarium have been isolated from cottonseeds, most reports being
about F. moniliforme. In the United States, Fusarium spp. consisting of F. roseum
Schwabe, F. moniliforme, F. oxysporum Schlecht, and F. solani (Mart.) Sacc. were found
to be most widely distributed and abundant in state of Mississippi (Davis, 1977)
Seed treatment with seed dressing fungicides is known to reduce the seedborne infections
and subsequently protect the seed from deterioration. Chohan and Jasmit (1975) reported
the efficacy of Bavistin and Benlate seed treatments at 0.3 per cent, in controlling pre and
post-emergence death of seedlings due to seed-borne mycoflora of sunflower. Anilkumar
and Urs (1976) reported the efficacy of mancozeb, difolatan and thiram in eradicating the
seed-borne fungi of sunflower Seedling blight caused by A. helianthi, was controlled in
the field by treatment of sunflower seeds with iprodione, benomyl, captan, chlorothalonil,
mancozeb or triadimenol. Raut and Bhombe (1983) reported that benlate treatment at the
rate of 0.3 per cent was most effective against seed-borne infection of M. phaseolina in
sunflower as compared to hot water treatment at 52°C for 10 min. Control of charcoal rot
or improved seedling emergence resulting from fungicide seed treatment has been
reported for many crops. Hence, this study aims to evaluate the effects of plant extracts
on the seed borne fungal pathogens of cotton.
MATERIALS AND METHODS
Experimental site
The study was carried out in the Department of Crop Protection laboratory, Federal
University of Agriculture, Abeokuta (FUNAAB), Ogun State, Nigeria.
Source of extracts and seeds
Extracts samples were obtained from fresh leaves of Azadiracta indica (Neem leaf),
Carica papaya (Pawpaw), Venonia amygdalina (Bitter leaf) and Chrommolaena odorata
(Siam weed). The seed were obtained from long staple cotton (G. barbadense)
Sterilization of hardwares
Petri dishes and other glass wares were washed with detergent, rinsed with clean tap
water and air dried. These were then arranged in canisters and sterilized in a Gallenkamp
hot air oven at 160oC for one hour. Innoculating needle and cork borer were also
sterilized before use by exposure to the blue part of burning flames of alcohol lamp until
red-hot.
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Preparation of medium
Potato Dextrose Agar (PDA) of 39 g was weighed in a sensitive scale. This was later
dissolved in one litre of sterile distilled water. This was shaken vigorously in a conical
flask covered with cotton wool and aluminium foil. The medium was then sterilized in
the autoclave at 121°C and 15 psi pressure for 15 minutes and allowed to cool.
Streptomycin was added to the one litre of sterilized media just before pouring into petridishes, to prevent the growth of bacteria, allowed to cool and solidify.
Preparation of extracts
Fresh leaves of Azadirata indica, Venonia amgydalina, Carica papaw and Chromolaena
odorata of 250 g each were collected and surface sterilized with 10% sodiun hypochlorite
solution and then rinsed in three changes of strerile distilled water. Extracts were
prepared by blending the leaves with one litre of distilled water. These were stirred
vigorously and allowed to settle for two hours, after which the extracts were filtered
through a funnel with the filter paper to get the filtrates which were kept as stock
solutions.
Isolation of fungal pathogen
Long staple cotton seeds collected were taken to the laboratory and were rinsed with
distilled water and later transferred into 10% sodiun hypochlorite solution for 30seconds.
These seeds were then washed in three other changes of sterile distilled water and blotted
dry between filter papers. The sterilized samples were plated on the prepared Potato
Dextrose Agar medium which was incubated and observed for growth of fungal
organisms.
To obtain pure culture of the organisms, the growing organisms were then subcultured on
fresh Potato Dextrose Agar medium and the pure culture identified with the assistance of
the technologist after allowing four days for growth and sporulation.

Measurement of radial growth of fungus on treatment
The agar medium was melted in a hot water bath and 9 ml of melted PDA medium was
mixed with 1 ml each of each plant extract in the petri dishes which was shaken gently
for a short time to ensure proper mixing. Using a sterile cork borer of 5.00 mm diameter,
each pure culture of the isolated fungi was placed on the PDA just at the point of
intersection of two lines drawn at the back of each petri dish. Four plates were prepared
for extract of each plant and the control experiment was also carried out without plant
extract, a plate containing benomyl was used as check for the experiment which was also
incubated. The treatment and control were incubated for seven days at room temperature
during which the radial growth of mycelia was measured and recorded.
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RESULTS
Table 1: Effect of plant extracts on the mycelial growth of Fusarium oxysporum at
different hours of incubation
TREATMENT 24HRS 48HRS 72HRS 96HRS 120HRS 144HRS 168HRS
Check
0.00
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
C. odorata
0.80
1.75
2.50
4.11
4.50
4.85
5.35
V. amygdalina 0.90
1.65
2.40
3.55
4.40
4.40
5.05
C. papaya
1.00
2.45
4.25
5.85
6.65
7.20
7.70
C. indica
1.15
2.30
3.25
4.11
4.40
4.75
5.25
Control
12.85
7.40
7.75
8.45
8.5
9.25
9.80
LSD
0.22
0.32
0.64
1.03
1.02
0.92
1.21

Table 2: Effect of plant extracts on the mycelial growth of Colletotricum spp at different
hours of incubation
TREATMENT 24HRS 48HRS 72HRS 96HRS 120HRS 144HRS 168HRS
Check
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
Control
0.85
1.20
1.55
1.70
2.05
2.30
2.80
V. amygdalina 0.90
1.25
1.85
2.05
2.25
2.60
2.90
C. papaya
1.00
1.35
1.50
2.15
2.40
2.70
3.00
A. odorata
1.35
1.65
2.05
2.25
2.45
2.70
3.00
A. indica
1.65
1.90
2.10
2.40
2.65
2.85
3.10
LSD
0.21
0.34
0.55
0.70
0.70
0.91
0.98
Table 3: Effect of plant extracts on the mycelial growth of Aspergillus fimigatus at
different hours of incubation
TREATMENT
C. papaya
C. odorata
A. indica
V. amygdalina
Agar
Benlate
LSD (0.05)

24HRS
1.10
0.85
0.85
0.70
4.05
0.80
0.34
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48HRS
3.00
1.25
1.15
1.65
4.20
1.00
0.39

72HRS
5.10
1.85
1.60
2.20
4.45
1.00
0.47

146

96HRS
5.40
2.25
1.80
2.40
4.65
1.00
0.51

120HRS
5.75
2.65
2.10
2.60
5.10
1.00
0.51

144HRS
6.20
3.15
2.55
2.95
5.55
1.00
0.64

168HRS
6.85
3.65
2.95
3.65
6.20
1.00
0.54

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Table 4: Effect of plant extracts on the mycelial growth of Aspergillus niger at different
hours of incubation
TREATMENT 24HRS 48HRS 72HRS 96HRS 120HRS 144HRS 168HRS
C. papaya
1.40
2.70
3.00
3.20
3.60
3.85
4.40
C. odorata
0.95
1.80
3.00
3.45
3.85
4.35
5.20
A. indica
1.15
1.65
2.05
2.95
3.40
3.90
4.70
V. amygdalina 1.65
2.25
2.50
2.70
3.00
3.55
4.35
Agar
1.25
2.10
2.80
4.05
4.60
5.20
6.10
Benlate
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LSD (0.05)
0.46
0.41
0.61
0.38
0.52
0.51
0.63
Table 5: Effect of plant extracts on the mycelial growth of Aspergillus flavus at different
hours of incubation
TREATMENT 24HRS 48HRS 72HRS 96HRS 120HRS 144HRS 168HRS
C. papaya
1.25
2.45
3.75
4.85
5.55
6.15
7.25
C. odorata
0.90
1.30
1.95
2.25
2.45
2.80
3.15
A. indica
1.20
1.80
2.30
2.45
2.90
3.35
4.20
V. amygdalina 1.05
2.40
3.30
4.20
4.80
5.45
6.40
Agar
1.00
1.65
2.35
2.55
3.05
3.45
4.00
Benlate
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LSD
0.09
0.27
0.29
0.28
0.49
0.57
0.98
DISCUSSION
The three fungi isolated from the grains of maize collected from farmers were storage
fungi of maize (Christensen and Kaufmann, 1969). They were carried from the field into
storage and could be carried from the farmer's store to the field. During storage, the
grains could be deteriorated by fungi (Adeoti and Marley, 1995). The number of fungi
isolated from the grains were few when compared with a similar trial by Adeoti and
Marley (1995) when fifteen different fungi were isolated. This might be due to the use of
filter paper which might not be conducive for isolating more fungi. The three fungi
isolated were fast growing and might have overtaken the other fungi.
The presence of seed-borne and soil-borne pathogens have been suggested to be
responsible for the low germination and lower yield of maize in rainforest area and
derived savanna ecology when compared with the northern Guinea Savanna (Kassam and
Kowal, 1973).
From table 1 it was observed that at 24 hours of incubation growth occured on all the
extracts tested, no growth was recorded on benlate. C. odorata, A. indica, and V.
amygdalina reduced the growth of Fusarium spp while C. papaya recorded the highest
growth. At 72 hours, 96 hours, 120 hours and 168 hours of incubation, V. Amygdalina
had almost the same growth rate with A. indica with the least growth but C. papaya
inhibit the growth of the fungus just like the growth of the check.
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Table 2 shows that the plant extracts enhanced the growth of Collectrotricum spp more
than that of the check with A indica the most enhancing property closely followed by C.
papaya with V. amygdalina had the least inhibitory growth. All the extracts enhanced the
growth of the fungus.
Table 3 shows that at 24 hours of incubation, V. amygdalina had the least growth of
Aspergillus variegatus while C. papaya had the highest growth. At 48hours, 72 hours and
96 hours after incubation, C. odorata, A. indica and V. amygdalina reduced the growth of
the fungus with A. indica having the least mycelial growth. C. papaya was observed to
inhibit the growth of Aspergillum niger at 168 hours of incubation with the same growth
rate as that of the check while A. indica had the least mycelia growth. This observation is
consistent with earlier reports that many plant products have antifungal abilities
(Amadioha and Obi, 1999; Enikuomehin and Peters, 2002).
Table 4 shows that at 24 hours of inoculation, C. odorata had the least growth of the
fungus Aspergillus niger while V. amygdalina had the highest mycelial growth rate
followed by C. papaya. At 48 hours, 72 hours and 96 hours there was no significant
difference between the effects of the extracts. At 120 hours, 144 hours and 168 hours
after innoculation V. amygdalina had the a mycelial growth followed by C. papaya
compared to the check.
Table 5 shows that at 24 hours after incubation, there was no significant effect of plant
extract on the inhibitory growth of Aspergillus flavus. At 48 hours, 72 hours and 96
hours, C. odorata and A. indica inhibited the growth of the fungus while C. papaya and
V. amygdalina enhanced the growth. At 144 hours and 168 hours, C odorata had the
least mycelial growth with C. papaya with the highest mycelial growth. Thus, C. odorata
was found to have effect on the growth of the fungus.
Conclusion
From this study it was observed that V. amygdalina slightly inhibit the growth of
Fusarium spp while C. papaya enhanced the growth thereby it is not effective for the
control of the fungus. Also, it was also observed from this study that Azadiracta indica,
Veronomia amgydalina, Carica papaya and Chromoloena odorata were not effective on
the growth of Colletotricum spp. The extracts all enhanced the growth of the fungus
when compared to the check though C. papaya had the highest rate of mycelial growth
rate.
It was observed that A. indica inhibit the growth of the fungus Aspergillus fumigatus
while Veronomia amygdalina and Chromolaena odorata also had the same inhibitory
effect on the fungus. Carica papaya had the highest mycelial growth rate on the fungus.
Furthermore, Venonia amygdalina was found to be effective on the growth of Aspergillus
flavus followed by Carica papaya.
Recommendation
The plant extracts having antifungal properties to all the recorded fungi are cheap and
doesn't leave toxic residue in the environment, so this plant extracts showing inhibitory
action on seed borne mycoflora may be used as alternative to chemical fungicides.
Further research could be done on other plant parts of the plant extracts that inhibit the
growth of the fungus and also on the use of dry leaf extract to check the growth of the
fungus.
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HASTANE YÖNETİMİNDE GİYİLEBİLİR CİHAZ TEKNOLOJİLERİ
THE WEARABLE DEVICE TECHNOLOGIES IN HOSPITAL MANAGEMENT

Öğr. Gör. Elif Nisa YAYLA
Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı,
(Sorumlu Yazar)

Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Kayseri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,

ÖZET
Günümüzde sağlık, eğitim, savunma ve sosyal alanlarda kullanılan giyilebilir teknolojileri;
kaliteli yaşam standartları sunmak, verimliliği artırmak ve maliyetlerini düşürmek noktasında
bireylere ve kurumlara kolaylık sağlayabilmektedir. Teknolojideki gelişmeyle birlikte yeni
görüntüleme kabiliyetlerinin artırılması, Y Kuşağı tüketicilerinin dijitalleşmeyi benimsemesi
ve büyük veri kullanımıyla verilerin etkin şekilde kullanılabilmesi giyilebilir cihaz
teknolojilerini iş yerlerinde popüler hale getirmiştir. Tıbbi, idari ve otelcilik hizmetlerinin bir
arada yürütüldüğü sağlık kuruluşlarında giyilebilir cihazlar yardımıyla eş zamanlı veri erişimi,
ödeme ve satın alma, çalışan güvenliği ve performansı gibi alanlarda kolaylık
sağlanabilmektedir. Akıllı saat, bileklik, gözlük, lens vb. cihazların yardımı ile hastalar
hakkında bilgilere hızlı şekilde erişilebilme, ürün ve hizmetleri için doğrudan ödeme sürecini
hızlı hale getirebilme, anlık olarak satın alma geçmişine ulaşma ve satın alma alışkanlıklarını
belirleyebilme fonksiyonları ile kuruluş verimliliği artırılabilmektedir. Ayrıca çalışanların
yorgunluk ve strese bağlı tıbbi hata ve iş kazalarının azaltılması ve çalışma performansının
artırılması için adım sayısı, kalp atış hızı, nabız ve terleme gibi fizyolojik verilerini
toplayabilen giyilebilir cihaz teknolojileri olası bir çözüm olarak önerilmektedir. Kullanımın
yaygınlaşmasıyla birlikte giyilebilir teknolojilerin veri güvenliğinin sorgulanması, cihaz
maliyetlerinin artması ve çalışanların teknolojiyi reddi gibi faktörler uygulamalardaki
zorlukları gündeme getirmektedir. Bu çalışmada gelecekte iş dünyasında geniş bir kaynak ve
uygulama alanı oluşturulacağı düşünülen giyilebilir cihaz teknolojilerinin hastane
yönetiminde kullanımı ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Cihaz Teknolojileri, Sağlıkta Giyilebilir Teknoloji, Hastane
Yönetimi
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ABSTRACT
In today’s business life, wearable technologies that used in health, education, defense and
social fields; provide convenience to individuals and institutions in terms of providing quality
living standards, increasing efficiency and reducing costs. In parallel with technological
advancement, increasing new imaging capabilities, adoption of digitalization by Generation Y
consumers and the effective use of data with the use of big data have made wearable device
technologies popular in the workplaces. In healthcare institutions, where medical,
administrative and hotel services are carried out together, the wearable devices facilitate
simultaneous data access, payment and purchasing, employee safety and performance
outcomes. Via some wearable tools such as smart watch, wristband, glasses, lens etc.,
institutional efficiency can be increased with the functions of quickly accessing information
about patients, speeding up the direct payment process for their products and services,
accessing the purchase history instantly and determining their purchasing habits. In addition,
wearable device technologies that can collect physiological data such as number of steps,
heart rate, pulse and sweating are recommended as a possible solution to reduce the fatigue
and stress-related medical errors and occupational accidents and increase the working
performance of the employees. With the widespread use of wearable technologies, some
factors such as questioning the data security, increasing device costs and rejection of
technology, appear and cause some difficulties in applications. In this study, the use of
wearable device technologies in hospital management, which is thought to be a wide source
and application area in the business world in the future, is discussed.
Keywords: Wearable Device Technologies, Wearable Device In Health Sector, Hospital
Management

Giriş
Son yıllarda teknolojideki gelişmeler insanoğlunun yaşama bakış açısını değiştirmiştir.
İnsanlar sadece onlarca yıl önce hayal ettikleri ve gerçek hayatta imkânsız olarak kabul edilen
şeyleri yaşayabilmektedir. Giyilebilir teknoloji, insanoğlunun yaşam tarzını değiştiren
teknolojilerdir. Uzun yıllardır kullanılan giyilebilir teknolojilerin üretim pazarlarındaki çeşitli
heyecan verici ürünler geliştirilmektedir. Bu gelişimin gelecekte iş yaşamında önemli bir rol
oynaması beklenmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda insanların temel fiziksel sağlık özelliklerini kendi başlarına kontrol
etmeleri zordu. Kan basıncını, şekerini, kolesterolünü ve diğer fiziksel aktivitelerini kontrol
etmek için sağlık merkezlerini ziyaret etmek zorunda kalmaktaydılar. Ancak bugün giyilebilir
teknolojinin yardımıyla, sağlıkla ilgili tüm bu temel ayrıntıları kontrol edebilir ve
aktivitelerini her yerde ve her zaman izleyebilir duruma gelmiştir. Eskiden hekimler hastaların
muayenesi için farklı araçlar kullanmaktaydı ancak günümüzde tek bir akıllı giyilebilir aparat
birden fazla amaç için kullanılabilmektedir. Ayrıca giyilebilir teknolojilerde, kullanıcının
hayatını kolaylaştıran diğer aksesuarlarla entegrasyonu bulunmaktadır ve her geçen gün yeni
akıllı cihazlara uyumlu biçimde tasarlanmaktadır. Giyilebilir teknolojinin amacı,
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kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf ederek teknolojiye daha hızlı erişimini
sağlamaktır. Temel olarak, giyilebilir teknoloji olgusu yeni değildir. Son yıllarda, birçok amaç
için kullanılan çeşitli giyilebilir cihazlar tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu cihazların iş
yerlerinde kullanımı zamandan ve emekten tasarruf ederek çalışan verimini arttırmakta ve
çalışanların yorgunluğunun takibini kolaylaştırmakta etkin bir araç olarak görülmektedir.
Literatür Araştırması
Giyilebilir cihazlar teknolojileri vücuda rahatça takılabilen ve diğer aksesuarlar ile entegre
olarak çalışabilen elektronik cihazları ifade etmektedir. Bu cihazlar, cep telefonları ve dizüstü
bilgisayarlar gibi elde taşınan teknolojilerle aynı görevlerin çoğunu yerine getirirken,
biyolojik geri bildirim ve fizyolojik işlevin izlenmesi gibi duyusal ve tarama özellikleri
sayesinde performans açısından çok daha ileride olduğu kabul edilmektedir (Kim ve Shin,
2015). Birbirinden farklı özelliklere sahip olan giyilebilir cihazlara saatler, gözlükler, kontakt
lensler, e-tekstiller ve akıllı kumaşlar, saç bantları, bereler, yüzük, bilezik bileklik ve küpeler
örnek olarak verilebilir (Tablo 1).

Tablo 1. Giyilebilir Cihaz Teknolojileri Özellikleri
Özellikler

Açıklama

Kısıt olmaması

Yürüyüş sırasında, otururken, dar alanlarda gezinirken vb. durumlarda giyilebilir
cihazlar ile etkileşimde bulunabilmek.

Dikkati
dağıtmaması

Ekran ve kullanıcı ara yüzleri sayesinde bireyin dikkatinin tamamını vermesini
gerektirmez, aynı anda farklı işler yapılabilir.

İzlenebilir

Aktivite edildiği süre boyunca çalışma şansı sunar. Ekran görüntülenebilir ve istenilen
yer ve zamanlarda komutlar verilebilir durumdadır. Buna ek olarak, dikkat çekmek
üzerine uyarılar verebilmektedir.

Kontrol Edilebilir

İstenilen zaman müdahale edebilir ve kontrol edinebilir. Cihazların yaptığı herhangi bir
işlem kullanıcı tarafından iptal edilebilir veya değiştirilebilir.

Ortam/Çevreyi
İzleyebilen

Çevredeki öğelerle iletişim kurarak etkileşimde bulunabilir ve bilgi alışverişini
yapabilir. Çevre özelliklerini algılayabilir. Örnek olarak; kan basıncı, kalp atış hızı vb.
izlemek ve çevredeki hava sıcaklığını algılamak

İletişim Kurabilen

Yüksek hızlı kablosuz yerel ağlardan ve hücresel verilerden yararlanarak, geniş alan
iletişimi kurabilme yeteneğini taşır.

Süreklilik

Her zaman kullanıma hazır olmaktadır. Düşük güçte uyku modları ile kullanım imkanı
sağlayabilir.

Kişisellik

• Prostetik: Zihin ve bedenin gerçek bir uzantısı olarak hareket edebilir. Bir süre sonra
cihazın giyildiği unutulur.
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• Özel: İzin verilmedikçe diğer cihazlar ile etkileşimde bulunmaz ve veri gizliliği
sağlar.

Kaynak: Öksüz, E. (2018). Giyilebilir Sağlık Teknolojileri. Actual Medicine, 26(4): 35-41.

Teknolojideki gelişmeyle birlikte yeni görüntüleme kabiliyetlerinin artırılması, Y Kuşağı
tüketicilerinin dijitalleşmeyi benimsemesi ve büyük veri kullanımıyla verilerin etkin şekilde
kullanılabilmesi giyilebilir cihaz teknolojilerini iş yerlerinde popüler hale getirmiştir. Tıbbi,
idari ve otelcilik hizmetlerinin bir arada yürütüldüğü sağlık kuruluşlarında giyilebilir cihazlar
yardımıyla eş zamanlı veri erişimi, ödeme ve satın alma, çalışan güvenliği ve performansı gibi
alanlarda kolaylık sağlanabilmektedir (Demirci, 2018).
Hastane Yönetiminde Giyilebilir Cihaz Teknolojileri Kullanımı
Giyilebilir teknolojiler eğlence, eğitim, finans, oyun ve müzik alanları gibi çeşitli
kullanımlarının yanı sıra potansiyel olarak en büyük etkiye sahip olduğu alanlar sağlık, tıp ve
fitness alanlarıdır. Tıp ve sağlık hizmetlerinde giyilebilir teknolojiler yeni bir kavram
olmamak ile beraber doksanlı yıllar ile hastane yönetiminde kullanılmaya başlanmıştır. Yıllar
geçtikçe giyilebilir cihazlar, büyük, hacimli ve rahatsız edici teknolojilerden daha taşınabilir,
modaya uygun ve hafif ürünler haline dönüştürülmektedir. Giyilebilir cihaz teknolojileri
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte birçok işyerinde de uygulama alanları bulmaktadır.
Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde başlanan araştırmalar ile (1996), askerlerin fiziksel
durumunu izlemek üzerine akıllı gömlekler tasarlanmıştır. Tıbbi ve askeri arenada yaşamsal
belirtileri izlemek ve biyolojik geri bildirim sağlamak üzerine tasarlanan bu cihazlar ile
çalışanların tıbbi bilgilerine doktorların ofisinde, hastanede ve askeri merkezlerde erişebilir
hale gelmiştir. Sağlık çalışanları için tasarlanan akıllı gözlükler ile tıbbi operasyonları
çevrimiçi yayınlamak, tıbbi görüntüleri görüş alanlarına göre yönlendirmek ve çalışırken
meslektaşları ile video görüşmeleri yapmak mümkün hale gelmiştir (Wright ve Keith, 2014).
İlaç hatalarının azaltılmasına yardımcı olmak, ilaç yönetim sürecini düzenlemek ve
dokümantasyon geliştirmek üzerine tasarlanan çalışmaların giyilebilir cihaz teknolojileriyle
entegre haline getirilmesi ile yeni elektronik ilaç yönetimi sistemlerinin kullanılmaya
başlanmıştır. Bu elektronik ilaç yönetimi sistemleri belgeleme ve aynı zamanda laboratuvar
değerleri, ağrı seviyeleri ve yaşam belirtileri gibi verilerle bağlantı kurmasını mümkün
kılmaktadırlar (Moreland vd., 2012). Sağlık personeli tarafından yeterli el hijyeni uyumu
sağlanması ve hastane kaynaklı enfeksiyonları azaltılması üzerine geliştirilen elektronik el
hijyeni sistemleri giyilebilir cihaz teknolojileri aracılığı ile otomatik olarak ihtiyaç tespiti
sağlanarak eş zamanlı sinyaller ile çalışanlara uyarılar göndermektedir. Böylelikle bireysel ve
toplu el hijyeni performansı otomatik olarak izlenmesi sağlanmaktadır (Levchenko vd.,2013).
Zaman tasarrufu sağlamakla birlikte tıbbi hataların önlenmesi ve istenmeyen olayların
görülme olasılığının azaltılması üzerine parkinson hastaları için giyilebilir cihaz teknolojileri
kullanılmaktadır. Akıllı gözlük ve kulaklıklar aracılığı ile hastaların düşme olasılıkları
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önlenmektedir. Akıllı gözlükler hastanın çevresini kopyalayarak gerçek bir dünyada olduğunu
hissetmesini sağlar. Aynı zamanda hastanın aktivitelerini ivmeölçer ile algılar ve gerçek
zemin kaplaması üzerinde dinamik bir dama tahtası görünümü oluşturarak hastanın
yürümesini kolaylaştırır. Bu sürece kulaklıklar eşlik ederek hastanın adım sesleri ile
senkronize şekilde hareket edebilmesini sağlamaktadır (Espay vd., 2010). Hasta güvenliği ve
hasta bakımını iyileştirmek üzerine sağlık çalışanlarının eğitim faaliyetlerinde simülasyon
uygulamalarına yönelik ilgi son dönemlerde artmaktadır (Sarıkoç, 2016). Çalışanların
beklenmedik durumlarla nasıl başa çıkılacağını öğretmek için sanal ortam içerisinde
tasarlanan simülatörlerle öğrenme süreci kolaylaştırılmaktadır (Kurban, 2015).
“Wearable Technology 2014–2024: Technologies, Markets, Forecasts” raporuna göre,
giyilebilir teknoloji endüstrisindeki baskın sektörün sağlık sektörü olmaya devam edeceği
ancak tüm giyilebilir teknoloji cihaz üreticilerinin pil ömrü ve güç sorunları ile karşılaşacağı
ön görülmektedir (Wood, 2014). Ayrıca giyilebilir cihaz teknolojilerinin nispeten
pahalılaşması ve hasta verileriyle ilgili güvenlik ve gizlilik endişeleri taşıması ilerleyen
süreçlerde kuruluşlar içerisindeki uygulama zorluklarını gündeme getirecektir (Sultan, 2015).
Sonuç
Günümüzde sağlık, eğitim, savunma ve sosyal alanlarda kullanılan giyilebilir teknolojileri;
kaliteli yaşam standartları sunmak, verimliliği artırmak ve maliyetlerini düşürmek noktasında
bireylere ve kurumlara kolaylık sağlayabilmektedir. Akıllı saat, bileklik, gözlük, lens vb.
cihazların yardımı ile hastalar hakkında bilgilere hızlı şekilde erişilebilme, ürün ve hizmetleri
için doğrudan ödeme sürecini hızlı hale getirebilme, anlık olarak satın alma geçmişine ulaşma
ve satın alma alışkanlıklarını belirleyebilme fonksiyonları ile kuruluş verimliliği
artırılabilmektedir. Ayrıca çalışanların yorgunluk ve strese bağlı tıbbi hata ve iş kazalarının
azaltılması ve çalışma performansının artırılması için adım sayısı, kalp atış hızı, nabız ve
terleme gibi fizyolojik verilerini toplayabilen giyilebilir cihaz teknolojileri olası bir çözüm
olarak önerilmektedir. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte giyilebilir teknolojilerin veri
güvenliğinin sorgulanması, cihaz maliyetlerinin artması ve çalışanların teknolojiyi reddi gibi
faktörler uygulamalardaki zorlukları gündeme getirmektedir.
İleriki çalışmalarda sağlık çalışanları ve hastane yönetimlerinin giyilebilir cihazlar alanında
teknoloji kabulleri ve kullanım uyumları, yeniliğe açıklık algıları ve maliyet fayda analizine
yönelik uygulamalı çalışmalar ile daha ergonomik ve inovatif ürün tasarımlarının
geliştirilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Performans, çalışan ya da örgütün hedeflere ne ölçüde ulaşabildiğini nicel ve nitel olarak
belirten bir kavramdır. Performans ölçümü ise örgütlerin stratejilerini belirleyebilmeleri ve
gelecekte nerede olabileceklerini tanımlamaları açısından önemlidir. Performans ölçümü,
çalışanların motivasyonlarını artırmayı hedefler. Ayrıca çalışanların güçlü ve zayıf yönleri
belirlenerek hangi eğitim programlarına ihtiyaçları olduğu, terfi ve ücret iyileştirmeleri
kararlarında da kullanılabilir. Her kurumun çalışma kültürüne uygun bir performans
değerlendirme yöntemini uygulaması gerekir. Bu çalışma medikal bir firmada çalışanların
performans ölçümü amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öncelikle medikal kavramı, medikal
firmaların çalışma prosedürleri, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci
aşamada ise uygulama yapılacak olan medikal firma tanıtılmış, belirlenen performans ölçüm
kriterleri açıklanmıştır. Performans ölçümünde 360 derece performans ölçüm yöntemi
kullanılmıştır. 360 derece performans değerlendirme, çalışanların performans değerlendirme
sürecine dahil olduğu bir yaklaşımdır. Klasik performans değerlendirme yöntemlerinden farkı
geri bildirim sistemi ile çalışanların tek yönlü değerlendirilmemesidir. Öncelikle performans
ölçümünde kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Belirlenen her bir kriterin zorluk derecelerine
göre ayrı ayrı puanlaması yapılmıştır. Kriterler doğrultusunda çalışanların belirlenen süreçteki
iş sayıları tespit edilmiştir. Yapılan iş sayıları ile ilgili kriterin puanı çarpılarak toplam puanlar
belirlenmiştir. Bu puanlar çalışanların performans puanıdır. Performans ölçümü ile hangi
çalışanın daha iyi olduğu ve hangi çalışanın da kendisini geliştirmesi gerektiği belirlenmiştir.
Ayrıca çalışanların yaptıkları iş sayılarına odaklanarak belirlenen performans puanları
çalışanların motivasyonlarını artırmıştır. Günümüze kadar sağlık kurumlarının en önemli
tedarikçisi olan medikal firmalar için yapılmış performans değerlendirme çalışmalarına
rastlanmamıştır. Bu yönü ile çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Medikal
firmalara ait performans ölçümü ile ilgili çalışmaların artırılması tedarik süreçlerinde
iyileştirmeleri de sağlayacaktır. Ayrıca performans ölçümü medikal firmalar arasındaki
rekabeti de destekleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Medikal Firma, Performans, Performans Ölçüm Kriterleri

www.istanbulkongresi.org

156

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

ABSTRACT
Performance measurement aims to increase the motivation of employees. In addition, by
determining the strengths and weaknesses of the employees, it can be used in the decisions of
which training programs they need, promotion and wage improvements. Every organization
should apply a performance method suitable for its organizational culture. This study was
conducted to measure the performance of employees in a medical company. In the study, first
of all, information about the concept of medical, working procedures, duties and
responsibilities of medical companies is given. In the second stage, the medical company to
which the application will be made is introduced and the determined performance
measurement criteria are explained. 360 degree performance measurement method was used
in performance measurement. 360 degree performance appraisal is an approach in which
employees are involved in the performance appraisal process. The difference from classical
performance evaluation methods is that employees are not evaluated one-way through the
feedback system. First the criteria to be used in performance measurement were determined.
Each criterion was scored separately according to the degree of difficulty. In the criteria, the
number of jobs in the determined process was determined. The total scores were determined
by multiplying the score of the criterion related to the number of jobs done. These scores are
the performance scores of the employees. With the performance measurement, it was
determined which employee is better and which employee should improve himself/herself. In
addition, the performance scores determined by focusing on the number of jobs performed by
the employees increased the motivation of the employees. Performance evaluation studies for
medical companies, which are the most important suppliers of health institutions, have not
been encountered until today. With this aspect, it is thought that the study will contribute to
the field. Increasing studies on performance measurement of medical companies will also
provide improvements in supply processes. In addition, performance measurement will
support the competition between medical companies.
Keywords: Medical Company, Performance, Performance Measurement Criteria
1. GİRİŞ
Sağlık hizmetleri sunumunda yer alan faaliyetler farklı özellikleri içerisinde barındırır,
karmaşık ve değişkendir. Uzmanlaşma içermektedir ve farklı meslek gruplarının bir arada
entegre bir şekilde çalışmalarını gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerinin doğru kaynaktan,
doğru zamanda ve düşük maliyetle tedarik edilebilmesi amacıyla tedarikçi seçimi oldukça
önemlidir. Sağlık hizmet süreçlerinin tedarik aşamasında rol alan medikal firmaların ve
medikal firma çalışanlarının performanslarının ölçülmesi, sağlık sektörünün maliyetlerinin en
aza indirilmesi, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, teknolojik gelişmelerin takibi ve buna bağlı
olarak tıptaki olumlu gelişmelerin sağlanması hususunda son derece etkilidir.
İşletmeler çalışanlarından beklenti içerisindedirler ve bu beklentinin karşılanıp
karşılanmadığını tespit etmek, çalışanların görevlerini yerine getirip getirmediğini ölçmek için
performans değerlendirme süreci kullanılabilir. Bu süreç içerisinde yer alacak
kriterler/göstergeler örgütsel hedefler ve faaliyetler doğrultusunda belirlenmelidir. Her
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kurumun çalışma kültürüne uygun bir performans değerlendirme yöntemini uygulaması
gerekir. Çalışmamızda kullanılan yöntem olan, 360 derece performans değerlendirme,
çalışanların performans değerlendirme sürecine dahil olduğu bir yaklaşımdır. Bu kapsamda
performans ölçümünde kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Belirlenen her bir kriterin zorluk
derecelerine göre ayrı ayrı puanlaması yapılmıştır. Kriterler doğrultusunda çalışanların
belirlenen süreçteki iş sayıları tespit edilmiştir. Yapılan iş sayıları ile ilgili kriterin puanı
çarpılarak toplam puanlar belirlenmiştir. Çalışanların yaptıkları iş sayılarına odaklanarak
belirlenen performans puanları çalışanların mevcut durumlarını, başarı düzeylerini, güçlü ve
zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Günümüze kadar sağlık hizmetleri açısından tedarikçi
seçiminin önemi ve tedarikçi seçim kriterlerine yönelik çalışmalar yapılmış olmasına rağmen,
sağlık kurumlarının en önemli tedarikçisi olan medikal firmalar için yapılmış performans
değerlendirme çalışmalarına rastlanmamıştır. Medikal firmalara ait performans ölçümü ile
ilgili çalışmaların artırılması tedarik süreçlerinde iyileştirmeleri de sağlayacaktır. Ayrıca
performans ölçümü medikal firmalar arasındaki rekabeti de destekleyecektir.
2. MEDİKAL KAVRAMI VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ
Türk Dil Kurumu’na göre medikal; tıbba ait, tıpla ilgili, iyileştiren, sağaltan anlamlarına
gelmektedir. Tıbbi bakım, sağlığı korumak, sağlığı iyileştirmek, geliştirmek ya da geri
getirmek için yapılan uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Bu ifadelerden de anlaşılacağı
üzere medikal ve tıp/sağlık kurumları/sağlık hizmetleri iç içedir. Hastanenin ihtiyaç duyduğu
tüm tıbbi ürünleri sağlayan medikal firmalar dünya çapında on binlerce, Türkiye'de yüzlerce
bulunmaktadır. Bu şirketler genellikle tüm teknik malzemeleri tıp kapsamında üretir,
ithal/ihraç yapar veya satarlar.
Tıbbi cihaz sektörü yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir. 11. yüzyılda İbn-i Sina, ilk kez
tıp ve cerrahiyi ayrı ayrı incelemiş, ameliyatlarda kullanılmak üzere birçok cerrahi el aletleri
geliştirmiştir. Tarih boyunca birçok Türk bilim insanı cerrahi el aletleri icat etmiştir. 19.
yüzyılda stetoskop, dişçi delgisi gibi aletlerin üretilmesi tıptaki ilerlemeye katkı sağlamıştır.
Tıbbi cihazlardaki gelişme günümüzde kullanılan modern teknolojiler sayesinde çok ileri
boyutlara taşınmıştır (TOBB 2009).
Sağlık Bakanlığı’nın 7 Haziran 2011 tarih ve 27957 sayılı Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi
Cihazlar Yönetmeliği’ne göre Tıbbi Cihaz tanımı “insanda kullanıldıklarında aslî
fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat
fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde;
hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi ya da yaralanma veya sakatlığın
tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi mağduriyetin giderilmesi ya da anatomik veya
fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veya
doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte
kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere
imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan
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yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri”
şeklinde yapılmıştır (Resmi Gazete 2011).
Medikal firmalar hastanelere/sağlık kuruluşlarına tıbbi ekipmanları sağlamanın yanı sıra,
Sağlık Uygulama Tebliği’nde tanımlanan kriterlere göre sağlık hizmet alımlarının Sosyal
Güvenlik Kurumu’na faturalandırılması, istenen rapor/reçete eklerinin hazırlanması
süreçlerinde de görev alırlar. Sağlık kuruluşlarına açık ihale, doğrudan temin (22D),
sözleşmeli alım (22F), pazarlık usulü gibi ihale türlerinden biri ile malzeme tedariği sağlarlar.
Dolayısıyla iş süreçlerindeki en önemli kısım bu tür alımların takip edilmesi, istenen
özelliklere (teknik şartname incelemesi) uygun ürününün bulunup bulunmadığının
belirlenmesidir. Medikal firmalar sahip oldukları ürün portföyünü sağlık hizmeti sunucularına
aktarabilmek için teknolojiyi sürekli takip etmek durumundadırlar. Sağlık çalışanlarına, tıbbi
tedavi aşamasında, bu süreci kolaylaştıracak ekipmanları, cihazları tedarik etme konusunda
teknolojiye hakim olup, gerekli bilgileri aktarmak durumundadırlar.
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile Tıbbi cihaz satışı yapan medikal
firmaların ruhsatlandırılması ve denetimi, tıbbi cihaz reklam ve tanıtım faaliyetlerin
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Medikal firmaların faaliyet gösterebilmeleri için sorumlu
müdür, satış tanıtım elemanı ve klinik destek elemanın bulunması gerekir. 15 Mayıs 2014’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği
kapsamında;
Klinik destek elemanı: Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve
kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların
kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde
yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi
düzenlenmiş kişiyi,
Satış ve tanıtım elemanı: Satış merkezindeki cihazların satış ve tanıtımını yapan
çalışma belgesi düzenlenmiş kişiyi,
Sorumlu müdür: Satış merkezlerinin yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden
işleteni ile birlikte sorumlu olan ve çalışma belgesi düzenlenmiş kişiyi ifade eder.

3.PERFORMANS VE PERFORMANS YÖNETİMİ KAVRAMI
Yönetimlerin ve işletmelerin varlığı ve devamlılığı üzerindeki etkisi vurgulanan performans;
belirli bir amaç için yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı nicel ve nitel yönleri ile
belirleyen bir kavramdır (Halis ve Tekinkuş 2003). Amaçları gerçekleştirebilme düzeyini
ifade eder ve yönetimin bütün fonksiyonlarında yer alması gereken bir unsurdur.
Performans yönetimi hedef ve amaçlara ulaşılması ve bunların ölçülüp değerlendirilmesi ile
ilgilenir (Çevik, 2007). Performans Yönetimi, örgütün amaçlarına ulaşması için çalışanların
ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın bulunması ve bu kapsamda
çalışanların geliştirici biçimde yönetilmeleri, değerlendirilmeleri, ücretlendirilmeleri ya da
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ödüllendirilmeleri sürecidir. Performans yönetimi kavramı ilk kez 1976 yılında Beer ve Ruth
tarafından kullanılmıştır.
3.1.PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE 360 DERECE PERFORMANS
YÖNETİMİ
Performansın ölçülmesi ve ödüllendirilmesi, çalışanların performansını arttırarak daha çok
satış yapmalarını sağlamak ve dolayısıyla şirketlerine daha fazla faydalı olmak, her bir
çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini tek tek belirleyerek çalışanların hangi eğitim programlarına
ihtiyaçları olduğunu belirlemek, çalışanlar arasında karşılaştırmalar yaparak kişinin gruptaki
pozisyonunu belirlemek, ücret politikalarının saptanmasını kolaylaştırmak, çalışanları motive
etmek, terfiler ve düşürmeler için fikir edinmek gibi faydaları olacaktır.
Performans ölçümü sürecinde çalışanlar açısından değerlendirildiğinde ilk olarak akla iş
tatmini gelmektedir. İş tatminin olmaması durumunda çalışanın mazeret belirtmeden işe
gelmemesi ve bu davranışı süreklilik haline getirmesi, iş süreçlerini aksatması, disiplinsizlik
gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çalışma koşullarının kötü olması çalışanların iş tatmin
düzeyini düşürebilmektedir. Özellikle işten atılma korkusunun yaşandığı çalışma ortamlarında
kişilerin iş tatmini negatif yönde etkilenmektedir. Bunun dışında yöneticinin çalışanlara karşı
tutumu, çalışanlara değişik işler yapabilme imkânı sunması, çalışanların karar verme
süreçlerine katılımını sağlayabilmesi ve çalışanları yaptıkları iş karşılığında takdir edebilmesi
de önemli etkendir. İş tatminini sağlayan en önemli faktörlerden biri alınan ücrettir (Atılgan,
2017). Ücret politikalarının belirlenmesinde de performans puanları etkili olmaktadır. Bu
nedenle performans ölçümünün adalet anlayışına uygun olması, çalışanların verdiği
emeklerin, işlerine verdikleri önemin göz ardı edilmemesi son derece önemlidir.
Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin başarılı olabilmeleri ve bunu sürdürebilmeleri
için, tedarik zinciri halkasında bulunan tüm üyelerin performansı ölçülmeli ve yönetilmelidir
(Akman ve Alkan, 2006). Performans değerlendirme yöntemlerinden biri olan, 360 derece
performans değerlendirme, çalışanın kendisi, üstü, astı, müşterileri, çalışma arkadaşları
tarafından verilen geribildirimlerle değerlendirilmesidir. Çalışanların performans
değerlendirmesinin kendisi de dahil olmak üzere tüm iş çevresinden alınan veriler
doğrultusunda yapılmasıdır (Karakuş, 2004). 360 derece performans değerlendirme,
değerlendirilenin iş ortamı hakkında bilgisi olan, değerlendirileni tanıyan kişiler tarafından
yapılmalıdır.
Sağlık alanındaki hizmet maliyetleri oldukça yüksektir ve dünyanın her yerinde hem kamu
hem de özel sektörde sürekli bir artış göstermektedir. Bu durum sağlık yönetiminin ekonomik
alandaki rol ve sorumluluklarını daha fazla bilimsel ilkelere dayalı olarak geliştirmektedir ve
bu eğilim beraberinde performans ölçümünü getirmektedir (Kavuncubaşı, 2000). Sağlık
hizmetlerinde nitel ve nicel olarak artacağı tahmin edilen talebin karşılanması, bu alana
ayrılan kaynaklardan yararlanma oranının, bu kaynakların etkin kullanımının ve
performansının artırılmasını gerekli kılmaktadır (Curtright vd. 2000). Maliyetlerin yanı sıra
müşterilerin sağlık ihtiyaçları konusunda daha bilgili hale gelmeleri neticesi olarak sağlık
sistemlerinde kalitenin geliştirilmesi, ulaşılabilirliğin artırılması ve diğer yandan da pazardaki
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rekabet, sağlık sistemlerinde performansın izlenmesi ve ölçülmesini gerekli kılmaktadır
(Pakdil, 2007). Hem sağlıklı toplumlar oluşturma hem de kaynakların daha iyi kullanımı
yönünde artan baskıların, birçok ülkede sağlık sisteminin performansını geliştirmeye yönelik
girişimlerin artmasına neden olmaktadır (Tatar, 2007). Bu tespitlerden yola çıkarak sağlık
hizmet süreçlerinin tedarik aşamasında rol alan medikal firmaların ve medikal firma
çalışanlarının performanslarının da ölçülmesi, sağlık sektörünün maliyetlerinin en aza
indirilmesi, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, teknolojik gelişmelerin takibi ve buna bağlı olarak
tıptaki olumlu gelişmelerin sağlanması hususunda önemli bir etkendir.
4. ÇALIŞMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMİ
Bu çalışma medikal bir firmada çalışanların performans ölçümünü yaparak medikal
firmalarda performans sisteminin nasıl uygulanabileceğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek hangi eğitim programlarına ihtiyaçları
olduğunu belirlemeyi, terfi ve ücret iyileştirmeleri kararlarının alınabilmesini
kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda tamamen yapılan işlere odaklanan bir uygulama olduğundan
çalışanların adil bir karar ile değerlendirilmesine fırsat sağlamaktadır.
Her kurumun çalışma kültürüne uygun bir performans değerlendirme yöntemini uygulaması
gerekir. Performans ölçümünde 360 derece performans ölçüm yöntemi kullanılmıştır.
Öncelikle performans ölçümünde kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Belirlenen her bir
kriterin zorluk derecelerine göre ayrı ayrı puanlandırılması yapılmıştır. Kriterler
doğrultusunda çalışanların belirlenen süreçteki iş sayıları tespit edilmiştir. Yapılan iş sayıları
ile ilgili kriterin puanı çarpılarak toplam puanlar belirlenmiştir. Bu puanlar çalışanların
performans puanıdır. Performans ölçümü ile hangi çalışanın daha iyi olduğu ve hangi
çalışanın kendisini geliştirmesi gerektiği belirlenmiştir. Günümüze kadar sağlık kurumlarının
en önemli tedarikçisi olan medikal firmalar için yapılmış performans değerlendirme
çalışmalarına rastlanmamıştır. Bu yönü ile çalışmanın alana katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Medikal firmalara ait performans ölçümü ile ilgili çalışmaların artırılması
tedarik süreçlerinde iyileştirmeleri de sağlayacaktır. Ayrıca performans ölçümü medikal
firmalar arasındaki rekabeti de destekleyecektir.
Etik değerler ve rekabet koşulları kapsamında uygulama yapılan firmanın etkilenmemesi
amacıyla firma ismi ve personel bilgileri açıklanmamıştır.
5. UYGULAMA YAPILAN MEDİKAL FİRMANIN TANITIMI
1996 yılında kurulmuş ve 25 yıldır medikal sektörde hizmet vermeye devam etmektedir.
Sadece bulunduğu il içerisinde değil, hemen hemen 81 ilde kamu ve özel hastanelere
malzeme tedariği yapmaktadır, yapılan ithalatlarla da ülke ekonomisine ve hizmet alanlarına
katkılar sağlamaktadır. Özellikle Kardiyoloji, Patoloji, Beyin Cerrahi, Kadın Doğum, KBB,
Ağız ve Diş Sağlığı alanlarında hizmet vermektedir. Kardiyoloji alanında tüm aksesuar
malzemelerinin, kendi markası altında, yurtdışından tedariğini yapmaktadır. Aynı zamanda
diş laboratuvarlarının hazırlanması, mühendislik fakültesi, eczacılık fakülteleri (kimyasal/cam
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malzemeler olarak) laboratuvarlarının hazırlanması alanlarında hizmet vermektedir. Şirket
bünyesinde toplamda 4 çalışan bulunmaktadır. Her çalışan için görev tanımlaması ve görev
alanlarının belirlemesi yapılmıştır. Ancak ihtiyaç olması veya bir kişinin yetersiz kalması
durumunda her çalışan her işten sorumludur.
Medikal firmanın misyon ve vizyonu şu şekildedir.
Vizyonu: Müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal
sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı
esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmayı kendine “VİZYON” edinmiştir.
Misyonu: Sürekli ve dengeli bir şekilde büyümek, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
Sektöründen beklentilerini karşılarken çevreye ve topluma saygı göstermek, Donanımlı ve
eğitimli kadromuzla ileri teknolojiye sahip ürünlerimizi tüm sağlık kurumlarımıza mükemmel
hizmet kalitesiyle sunmaktır.
Uygulama Yapılan Medikal Firmanın Organizasyon Şeması:

ŞİRKET SAHİBİ

ŞİRKET ORTAĞI VE

SORUMLU MÜDÜR

KLİNİK DESTEK ELEMANI

B.

A.

KLİNİK DESTEK ELEMANI

SATIŞ TANITIM
ELEMANI

C.

D.

A personeli şirket ortağı olarak şirket sahibi ile birlikte yetkili kişidir ve klinik destek elemanı
olarak da görev almaktadır. B personeli medikal firma bünyesinde sorumlu müdür olarak
görev almaktadır. C personeli de klinik destek elemanı olarak görev yapar ve sağlık kurumları
ve sağlık çalışanları ile iletişim konularında A personeli ile beraber görev almaktadır. D
personeli satış tanıtım faaliyetlerinden sorumludur ve sahada değil firma içerisinde görevlerini
yürütmektedir.
Medikal firma bünyesinde satış tanıtım elemanına verilen diğer görev ve sorumluluklar:
9 İhaleler ve perakende satışlar kapsamında stok ve miat takibi yapmak, ihtiyaç duyulan
malzemenin tedarik edilmesi konusunda yetkiliye bilgi vermek, miadı dolan ürünlerin
imha edilmesini/ayrıştırılmasını sağlamak,
9 Malzemelerin depolanması konusunda yardımcı olmak,
9 Siparişlerin depodan hazırlanmasını ve sevk edilmesini sağlamak, sonraki süreçlerde
de kargo takibini yaparak ilgili kurumlardan teyit almak (kargo firmaları, teslimatın
yapılacağı hastane personeli gibi),
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9 Yaşlı, bakıma muhtaç, engelli müşterilerin talep etmesi halinde istedikleri medikal
malzemeleri adreslerine teslim etmek.
9 İş yerinin temizlik ve düzeninden sorumlu olmak, personel ihtiyaçlarının tedariğini
sağlamak.
Medikal firma bünyesinde sorumlu müdüre verilen diğer görev ve sorumluluklar:
9 İhalelerin takibi, bu işlemler için gerekli verilerin toplanması, malzeme/cihazların
şartnamelere uygunluğunun kontrol edilmesi ve ihaleler için gerekli
dosyaların/evrakların hazırlanması sağlamak, bu süreçte talep edilmesi halinde ilgili
kurumlara numune tedariğini sağlamak. İhale sonuçlanması durumunda da sözleşme
sürecinin takibi, ilgili malzemelerin stoklanması, tedarik edilmesi ve talep gelmesi
halinde ilgili kuruma sevkinin yapılmasını sağlamak,
9 Tüm alış/satış ve gider faturalarının işlenmesini sağlamak ve muhasebe kayıtları
açısından takibini yapmak,
9 Alacak ve borç durumlarının takibini yaparak işletmenin ödeme planını oluşturmak,
9 Malzeme tedariği sürecinde ilgili firmalarla görüşmeler yapmak ve yeni
işbirlikçiler/kaynaklar geliştirmek.
5.1.
UYGULAMA
YAPILAN
MEDİKAL
FİRMANIN
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Çalışma kapsamında her bir çalışanın görev ve sorumlulukları açısından belirlenen
performans kriterlerine göre değerlendirilmesi yapılacaktır. Altı aylık süreçte başarılı olan
çalışanlar tespit edilecektir. Firma çalışanları üzerinde uygulanacak performans kriterleri,
firmanın çalışma kültürü çerçevesinde firma yetkililerinin görüşleri ve çalışanların beklentileri
göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Belirlenen her bir kriterin zorluk derecelerine göre
ayrı ayrı puanlaması yapılmıştır. Performans değerlendirmesi aşamasında aşağıda belirtilen 9
kriter kullanılmıştır.
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Kesilen Fatura Sayısı (5 puan)
Tıbbi Cihaz Satış Sayısı (15 puan)
Diğer Tıbbi Malzeme Satış Sayısı ve Raporlu/Reçeteli Malzeme Satış Sayısı (10 puan)
Kazanılan İhale Sayısı(doğrudan temin/22-f, açık ihale, pazarlık usulü ihale) (10 puan)
Görüşülen Hekim/Diğer Sağlık Çalışanı Sayısı (15 puan)
Girilen Ameliyat Sayısı (30 puan)
Müşteri Taleplerini Karşılayabilme (ihtiyaç duyulan malzemenin temini) (6 puan)
İşyerinin Temizlik ve Düzeni (4 puan)
Mesai Saatlerine Uyum (5 puan)

Kesilen Fatura Sayısı kriterinin seçilme nedeni, detaylı bilgi gerektirmesi ve zaman almasıdır.
İhaleler kapsamında faturada belirtilmesi gereken önemli bilgiler bulunmaktır ve sadece
bununla kalmayıp ÜTS (Ürün Takip Sistemi) üzerinden de fatura kalemlerinin kurumlara
bildiriminin yapılması süreçlerini kapsamaktadır. Tıbbi cihaz satışları yüksek getirisi olan,
satış yapılabilmesi için ekstra bilgi gerektiren malzemeler olması sebebiyle seçilmiştir ve
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diğer tıbbi malzeme satış sayılarından ayrı olarak değerlendirilmiştir. İhale süreçleri de detaylı
çalışma gerekmektedir. Şartnameye uygun ürünün en kaliteli ve en uygun fiyatlı olanı bulup,
ihale dosyasının ve tekliflerin hazırlanması süreçlerini kapsamaktadır. Görüşülen hekim sayısı
ayrı olarak ele alınmıştır. Sağlık çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle görüşmeler kısıtlı
yapılabilmektedir ve ikna yeteneğinin ön planda olduğu bir süreçtir. Ameliyatlara katılım hem
risk hem de daha fazla bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden en yüksek puanlı kriter olarak
belirlenmiştir. Müşteri taleplerini karşılama, temizlik, düzen ve mesai saatlerine uyum tüm
çalışanların sorumluluğundadır ve bu konuda hangi çalışanın daha iyi olduğunu tespit
edebilmek için seçilmiştir. Müşteri taleplerini karşılayabilme hususu en çok ihtiyaç duyulan
sağlık bakım malzemeleri zamanında ve doğru bir şekilde hastaya ulaştırılabildi mi, hasta
ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanabildi mi soruları ile irdelenmiştir.
5.2.VERİLERİN TOPLANMASI VE UYGULANMASI
Verilerin toplanması aşamasında, firmanın kesmiş olduğu faturalar incelenmiş ve hangi işin
hangi personele ait olduğu tespit edilmiştir. Faturalar incelenirken zaman sınırlaması yapılmış
ve 2020 yılının son altı ayı (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) baz alınmıştır.
Müşteri taleplerini karşılama, iş yeri temizlik ve düzeni ile mesai saatlerine uyum kriterleri iş
yeri sahibinin gözlem ve insiyatifi doğrultusunda puanlanmıştır.
Firma bünyesinde 2020 yılının son altı ayı içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarına toplamda
286 adet fatura kesilmiş, bu faturaların 180 tanesi üniversite hastanelerine, 80 tanesi devlet
hastanelerine, 26 tanesi özel hastanelere kesilmiştir. Son altı aylık süreçte ihaleler bazında 170
adet, tıbbi cihaz satışlarında 12 adet, sarf malzeme ve reçeteli/raporlu hastalara verilen
malzemeler (kronik hastalığı olanlar için hasta bezi, kolostomi/ostomi torbaları, sonda, idrar
torbası, solunum cihazları, raporlu ortopedi malzemeleri, vb.) kapsamında 57 adet, birebir
sağlık çalışanı ile görüşülüp satışı yapılan malzemeler için 32 adet ve firma çalışanlarının
sağlık personelleri ile birlikte katıldığı ve operasyon sırasında gereken malzemelerin
kullandırılması doğrultusunda (kalp pili, kateter, stent,…) yapılan ameliyatlar neticesinde de
15 adet fatura kesilmiştir.
2020 yılının son altı ayı içerisinde çalışan performansı açısından belirlenen kriterlere
istinaden her bir çalışanın yaptığı iş sayıları Tablo 1’de ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu sayılar,
puanlama tablosunda ilgili kriterin puanı ile çarpılarak çalışanın performans yüzdesini
belirlemede kullanılacaktır.
TABLO 1: PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN
KRİTERLER
Çalışanlar

Kesilen Fatura
(İhaleler
Kapsamında)

Cihaz Satışı

Sarf Malz.
Ve
Sgk

Sağlık Çalışanı
İle Görüşme Ve
Olumlu Satış

Ameliyat

A
B
C
D
TOPLAM

40
100
10
20
170

5
5
2
0
12

4
20
13
20
57

20
0
7
5
32

10
0
5
0
15
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2020 yılının son altı ayı içerisinde çalışanlar tarafından kazanılan ihale sayıları aşağıdaki
gibidir. İşletmede hangi ihale türünün etkili olduğunu belirlemek açısından da ayrı ayrı
incelenmiştir. Bu süreçte toplamda 50 adet doğrudan temin, 12 adet 22/f (sözleşmeli alım), 10
adet pazarlık usulü, 15 adet de açık ihale usulü ile ihale kazanılmıştır. A personeli toplamda
22 adet, B personeli 45 adet, C personeli 8 adet, D personeli 12 adet ihale kazandırmıştır.
TABLO 2: FİRMADA KAZANILAN İHALE SAYISI
Çalışanlar

Doğrudan
Temin

A
B
C
D

10
25
5
10

22/F

Pazarlık
Usulü

Açık
İhale

TOPLAM

5
5
2
0

2
8
0
0

5
7
1
2

22
45
8
12

Tablo 3’te 2020 yılının son altı ayı içerisinde, belirlenen performans kriterleri puanlaması
kapsamında, yapılan iş sayısı (Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilmişti.) ile ilgili kriterin puan
değeri çarpılarak her bir çalışanın kriterler bazında puanları hesaplanmıştır. Sonrasında her bir
çalışanın son altı aylık süreçte aldığı toplam puanlar belirlenmiş ve yüzdelik olarak ifade
edilmiştir. A personeli toplamda 1146 puan (%33,2), B personeli 1240 puan (%35,92), C
personeli 557 puan (%16,14), D personeli 509 puan (%14,75) almıştır. En çok fatura kesen ve
ihale kazanan personel B personelidir. Sağlık çalışanı ile görüşmesi olumlu sonuçlanan ve
ameliyatlara en fazla katılan personel A personelidir. Tüm çalışanlar müşteri taleplerini
karşılama hususunda tam not almıştır. Cihaz satışı konusunda A ve B personeli eşit puan
almış ve D personeli bu kapsamda görevli olmadığından puan alamamıştır. D personeli en çok
sarf malzeme ve reçete/raporlu malzeme satışlarında etkili olmuştur. Mesai saatlerine uyum
konusunda personeller arasında çok fark bulunmamaktadır. Temizlik ve düzen konusunda A
personeli daha çok sahada görev aldığından (hastane/diğer sağlık kurumları) puan
alamamıştır, diğer personeller ise yakın puanlar almıştır. Firmadaki görevleri doğrultusunda
da alınan puanlar etkili olmuştur. Örneğin fatura ve ihalelerden sorumlu olan B personeli bu
alanlarda en yüksek puanı alan personel olmuştur ve yine sahada görev almadığından
ameliyat konusunda puan alamamıştır.
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TABLO 3: KRİTERLER BAZINDA ÇALIŞANLARIN PUANLARI
KRİTERLER
KESİLEN FATURA (İHALELER KAPSAMINDA)
5 PUAN
CİHAZ SATIŞI
15 PUAN
SARF MALZ. VE SGK
10 PUAN
KAZANILAN İHALE SAYISI
10 PUAN
SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÖRÜŞME VE OLUMLU
SATIŞ
15 PUAN
AMELİYAT
30 PUAN
MÜŞTERİ TALEPLERİNİ KARŞILAMA
6 PUAN
TEMİZLİK/DÜZEN
4 PUAN
MESAİ SAATLERİNE UYUM
5 PUAN
TOPLAM PUAN
YÜZDE (%)

A

ÇALIŞANLAR
B
C

D

200

500

50

100

75

75

30

0

40

200

130

200

220

450

80

120

300

0

105

75

300

0

150

0

6

6

6

6

0

4

3

4

5

5

3

4

1146
33,20

1240
35,92

557
16,14

509
14,75

Bu puanlamalar ve kriterler kapsamında her bir çalışana aylık maaşları üzerinden prim
verilecektir. Puanlar altı aylık süreci kapsadığından her 6 ayda bir prim maaşlara
yansıtılacaktır. Çalışanlar yılda iki kez prim almış olacaklardır. Uygulanacak prim esasları
Tablo 4’de belirtilmiştir.Her bir kritere bir puan sınırlaması getirilmiş ve puanı aşan personel
%5 prim alması planlanmıştır.Prim uygulaması ve alınan puanlar doğrultusunda son altı aylık
çalışmaları sonucunda iki çalışan maaşlarının %25’i oranında, bir çalışan maaşının %20’si
oranında ve bir çalışan da maaşının %15’i oranında prim almaya hak kazanmıştır.
TABLO 4: ÇALIŞANLARIN PUANLARINA GÖRE PRİM DEĞERLERİ
KRİTERLER
PRİM UYGULAMASI
KESİLEN
FATURA
(İHALELER ALINAN 150 PUAN ÜZERİ İÇİN 5%
KAPSAMINDA)
CİHAZ SATIŞI
ALINAN 30 PUAN ÜZERİ İÇİN 5%
SARF MALZ. VE SGK
ALINAN 100 PUAN ÜZERİ İÇİN 5%
KAZANILAN İHALE SAYISI

ALINAN 100 PUAN ÜZERİ İÇİN 5%

SAĞLIK ÇALIŞANI İLE GÖRÜŞME VE ALINAN 50 PUAN ÜZERİ İÇİN 5%
OLUMLU SATIŞ
AMELİYAT
ALINAN 100 PUAN ÜZERİ İÇİN 5%
MÜŞTERİ TALEPLERİNİ KARŞILAMA
TEMİZLİK/DÜZEN
MESAİ SAATLERİNE UYUM
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER
Uygulama yapılan medikal firma bünyesinde 2020 yılının son altı ayı içerisinde sağlık kurum
ve kuruluşlarına toplamda 286 adet fatura kesilmiş ve bunların hangi kurumlara ait olduğu
ayrı ayrı tespit edilmiştir. Yine bu süreçte kesilen faturaların detaylarına bakılmış ve ihaleler,
tıbbi cihaz satışları, sarf malzeme ve reçeteli/raporlu hastalara verilen malzeme satışları,
sağlık çalışanı ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan satışlar, firma çalışanlarının katıldığı
ameliyatlarda kullanılan malzemeler/cihazlar (kalp pili, kateter, stent,…) neticesinde yapılan
satışlar belirlenmiş ve bunlara katkı sağlayan, etkili olan personeller tespit edilmiştir. İhale
türleri açısından ayrıca inceleme yapılmış ve sayıları belirlenmiştir (Tablo 2). Faturalar
bazında yapılan işler ilgili çalışanın hanesine yazılmıştır ve kriterler bazında Tablo1 üzerinde
detaylı olarak gösterilmiştir. Tablo 3’te kriterlerin puanı ile çalışanların yaptığı işler çarpılmış
ve her çalışanın puanı tespit edilmiştir. A personeli toplamda 1146 puan (%33,2), B personeli
1240 puan (%35,92), C personeli 557 puan (%16,14), D personeli 509 puan (%14,75)
almıştır. Bu sayede en yüksek ve en düşük puanı alan personel tespit edilmiş oldu. Tabi bu
süreçte yapılan işin kapsamı ve zorluğu da göz ardı edilmemiş, puanlar ve çalışana verilecek
prim oranları bu husus dikkate alınarak belirlenmiştir.
Yapılan bu çalışma sayesinde firma yetkilileri verdikleri görevler doğrultusunda çalışanlarının
ne kadar etkili olduğunu görebilirler. Bir sonraki 6 aylık süreçlerde veya yıllık olarak aynı
uygulamayı takip edip çalışanların ilerleme veya gerileme durumlarını takip edebilirler,
karşılaştırma yapabilirler. Medikal firma bünyesinde çalışan ya da daha az çalışanı birbirinden
ayırmak ve daha fazla çalışanları ödüllendirmek, daha fazla çalışma gayreti içerisinde olanları
motive etmek, ücret artışı/işten çıkarma veya iş rotasyonu işlemleri yapılırken daha rasyonel
ve objektij olabilmek konularında yöneticilere kolaylık sağlayacaktır. Medikal firma
çalışanları açısından da kendilerine uygun kariyer gelişimi sağlaması, gizli kalmış
yeteneklerini tespit edebilmesi ve ortaya çıkarması, “geri bildirim” ile kişinin kendi kendinin
performansını değerlendirebilmesi, hangi alanlarda eğitim ihtiyacı olduğunu tespit edebilmesi
açısından son derece etkili olacaktır. Bu konu sağlık sektörünün tümünü ilgilendirdiğinden
hem firmaya, hem sektöre hem de ülkeye olumlu neticeler kazandıracaktır. Firmanın
performans ölçümü ile belirlediği kazanılan ihale sayısı, tıbbi cihaz satışı, sarf malzeme ve
reçeteli/raporlu hastalara verilen malzeme satışı, katıldıkları ameliyatlarda kullanılan
malzemeler/cihazlar neticesinde yapılan satış sayıları ile de firmanın rakipleri karşısında ne
düzeyde yer aldıklarını görmelerine imkan sağlayacaktır. Medikal firma çalışanları üzerinde
yapılan bu çalışma aynı zamanda sağlık sektöründe giderek artan maliyetler, etkili ve verimli
kaynakların temini, hasta memnuniyetinin sağlanması konusunda da etkili olacaktır.
Çalışanların performans değerlendirilmesi ve ölçülmesi mutlaka bazı kriterler ve ilkeler
çerçevesinde yapılmalıdır. Öncelikle kriterler objektif ve ölçülebilir olmalıdır. Çalışanın
eğitim düzeyi, işletme içerisindeki uyum, tavır ve tutumu, işine gösterdiği saygı ve özen,
yaptığı işin kalitesi, yaptığı işlerdeki hata oranı kesinlikle dikkate alınmalıdır. Kriterler
yapılan işle ilgili olmalıdır ve çalışanların da bu kriterler hususunda önceden bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Bunların yanı sıra müşteri memnuniyetleri, şikayetleri, sağlık çalışanlarının
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görüşleri de performans değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. Firma bünyesinde
performans ölçümünü kimin yapacağı da oldukça önemlidir. Yapmış olduğumuz bu çalışma
ile çalışanlar yaptıkları iş sayılarını zaten bilmektedir ve çıkan sonuçlarla kendi kendilerine
karşılaştırmasını yapabilmektedirler. Bu nedenle performans ölçümü ister yönetici ister
çalışan veya herhangi bir departman tarafından yapılmış olsa da sonuçlar aynı çıkacaktır.
Medikal sektörü firma sayısı, yeni ürün üretim kapasitesi ve pazar hacmi bakımından
büyüyen ve potansiyeli artan bir sektördür. Oldukça geniş bir ürün yelpazesini ve teknolojiyi
içinde barındırmaktadır. Sargı bezi ve enjektörden, ileri teknoloji olarak bilinen nanoteknoloji
ve hücre mühendisliği ürünlerini de kapsayan çok geniş ürün çeşidine sahiptir. Bu kapsamda
tıbbi cihaz ve aletleri kullanacak personelin yetiştirilmesi, tıbbi cihazların bakım, onarım ve
kalite kontrolünü yapabilecek teknik personelin eğitilmesi sağlanmalıdır. Biyomedikal
mühendisi ile medikal fizikçilerin yetiştirilmesi ve istihdamı için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır. Etkili bir performans değerlendirmesi yapabilmek için, işletme içerisinde görev
dağılımının gerçekleştirilmesi, görevlerin belirlenmesi yönetici tarafından net bir şekilde ifade
edilmeli ve verilen görevlerin gerçekleşme yüzdesini ortaya koyacak kriterler/göstergeler
örgütsel hedefler doğrultusunda belirtilmelidir. Bu süreç iyi yönetilmediği zaman işletmeler
içerisinde çalışanların memnuniyetsizliği ile sonuçlanabilir. Çünkü bir şirkette çalışanlar o
işyerinde adaletin olmadığını düşündüklerinde kurum kültürü oluşturmak imkansızlaşır ve
çalışanlardan verimlilik beklemek anlamsız hale gelir.
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ENERJİDE YENİDEN KÜRESEL KRİZ VE KRİZİN MAKROEKONOMİK
ETKİLERİ
GLOBAL CRISIS AGAIN IN ENERGY AND THE MACROECONOMIC EFFECTS
OF THE CRISIS
Araş. Gör. Dr. Orhan Şanlı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Aydın, Türkiye,

ÖZET
Küresel enerji üretimi ve talebi salgının ilk dönemlerinde azaldı. Fakat aşılamanın hız
kazanması ve kontrollü salgın dönemine geçilmesi ile birlikte küresel çapta enerji açığı ortaya
çıktı. Ayrıca Avrupa, Amerika ve Çin’de sanayi üretiminin hızlanması ve Kuzey’de küresel
iklimin soğuk geçeceğine yönelik beklentiler nedeniyle enerji talebinde büyük bir artış
meydana gelmiştir. Enerji arzının enerji talebinin gerisinde kalması nedeniyle Avrupa, Asya
ve Amerika’da enerji fiyatları tavan yapmış ve yeni bir küresel enerji krizi gündeme gelmiştir.
Enerji açığında meydana gelen bu durum küresel ekonomik kriz endişelerini bir kez daha
artırmaktadır.
Bu çalışmada, enerji krizinin olası makroekonomik etkileri incelenmiştir. Artan enerji fiyatları
öncelikle küresel enflasyonu tetiklemekte ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde
etkilemektedir. Son aylarda Avrupa ve Amerika'daki enflasyon artışlarının neredeyse yarısı
enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklanmaktadır. Böylece küresel bir enflasyon
döneminin başladığı söylenebilir. Enerji krizi, faiz, yatırım, döviz kuru ve üretim alanlarında
küresel ekonomik belirsizliğin artmasına neden olmaktadır. ABD ve Avrupa başta olmak
üzere birçok ülke enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskıları önlemek için faiz
artırma çalışmalarına başlamışlardır. Enerji fiyatlarındaki artış eğilimi ve döviz kurlarındaki
belirsizlikler nedeniyle küresel üretici maliyetleri artmaktadır. Salgın sonrası hızlanan küresel
ekonomik toparlanma yavaşlamaya başladı ve enerji açığı sorunu bir ulusal güvenlik
sorununa neden olmaktadır. Birçok ülke enerji açığı nedeniyle fiyat hedeflemesini bırakıp
büyük ölçüde tedariğe odaklanmıştır. Fakat geri kalmış ülkeler enerji sektöründe hem tedarik
sorunu hem de fiyat sorunu yaşamaktadırlar. Buna göre dünya genelinde elektriğe ulaşamayan
insan sayısında 2001’den beri ilk kez artış beklenmektedir. Krizin geri kalmış ülkelere
maliyeti çok daha fazla olacaktır. Sonuç olarak küresel enerji krizi, ekonomik, sağlık, sosyal
ve siyasal sorunları tetiklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Krizi, Ekonomik Kriz, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Covid-19
ABSTRACT
Global energy production and demand declined in the early stages of the epidemic. However,
with the acceleration of vaccination and the transition to the controlled epidemic period, a
global energy deficit emerged. In addition, there has been a great increase in energy demand
due to the acceleration of industrial production in Europe, America and China and the
expectations that the global climate will be cold in Northern. As energy supply lags behind
energy demand energy prices in Europe, Asia and America have skyrocketed and a new
global energy crisis has come to the fore. This situation which occurred in the energy deficit
accelerating the concerns of the global economic crisis once again.
In this study, the possible macroeconomic effects of the energy crisis were examined. Rising
energy prices first trigger global inflation and negatively affect economic growth. Almost half
of the inflation increases in Europe and America in recent months are due to the excessive
increase in energy prices. Thus, it can be said that a global inflationary period has begun. The
energy crisis causes an increase in global economic uncertainty in the fields of interest,
investment, exchange rate and production. Many countries, especially the USA and Europe,
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have started preparations to increase interest rates in order to prevent inflationary pressures
arising from energy prices. Global producer costs are increasing due to the upward trend in
energy prices and uncertainties in exchange rates. The global economic recovery that
accelerated after the epidemic began to slow down and the problem of energy deficit causes a
national security problem. Many countries abandoned price targeting due to the energy deficit
and largely focused on supply. However, underdeveloped countries experience both supply
and price problems in the energy sector. Accordingly, the number of people who cannot reach
electricity worldwide is expected to increase for the first time since 2001. The economic cost
of the crisis to the underdeveloped countries will be much higher. As a result, the global
energy crisis triggers economic, health, social and political problems.
Keywords: Energy Crisis, Economic Crisis, Inflation, Economic Growth, Covid-19.
1. GİRİŞ
Enerji uygarlığın devamı açısından hayati öneme sahiptir ve enerjide arz güvenliği her ülke
için en önemli öncelikler arasında yer almaktadır. Sanayileşmeden sosyal hayata, ekonomik
gelişmelerden ekolojik yapılara kadar elektrik enerjisi insan hayatının her alanına
yerleşmiştir. Ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli olan üretimin günümüzde enerji ile
gerçekleştiği dikkate alındığında sürdürülebilir bir enerji politikasının önemi daha iyi
anlaşılmaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerin kalkınabilmeleri açısından hayati olan enerji
sektöründe bölgesel farklılıklar çok fazladır. Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika ülkeleri ile
bazı Asya ülkelerinde elektriğe ve temiz enerjiye ulaşım imkanı olmayan milyonlarca insan
vardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yetersiz olması, enerjide arz ve talep dağılımın
dengesiz olması, alt yapı sorunları, israf ve ekonomik geri kalmışlık enerji kullanımının
bölgesel dağılımındaki farklılıkları açıklamaktadır (Poudyal vd, 2019). Buna rağmen gerek
yenilenebilir kaynaklardan gerekse de fosil kaynaklardan karşılanmış olsun enerji tüm
dünyanın kalkınabilmesi, yoksulluğun azaltılması, yaşam kalıtesinin yükseltilmesi açısından
özenle sürdürülmesi gereken bir alandır.
Yenilenebilir enerji yatırımları son yıllarda hız kazanmıştır. Fakat Covid-19’un yol açtığı
kayıplar, iklim şartlarının bozulması ve Çin, Rusya, Avrupa ve ABD arasında yaşanan siyasi
sorunlar küresel çapta fosil yakıtlara olan ihtiyacı tekrar göz önüne sermiştir. Çünkü
yenilenebilir enerji kaynakları kısa dönemde yaşanan enerji açığını karşılamakta oldukça
yetersizdir. Bu nedenle fosil yakıtlara (kömür, petrol, doğal gaz) olan talep son aylarda
fırlamıştır (Matthews vd., 2021).1 Böylece başta dogal gaz, petrol ve kömür ürünleri olmak
üzere emtia fiyatları küresel çapta artmaya başlamıştır. Avrupa’da doğal gaz fiyatları tarihin
en yüksek seviyesine yaklaşırken, ABD’de son yedi yılın zirvesine çıkmıştır. Petrolün varil
fiyatı ise 80$’a ulaşarak yıl başından beri son on iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Fosil
yakıtların toplam enerji kullanımının yaklaşık %75-80’ini karşıladığı göz önüne alınırsa,
enerji arzındaki yetersizliğin küresel ekonomiyi sanayi başta olmak üzere bütün sektörler
üzerinden etkilemesi muhtemeldir.
Salgın, 2020’de enerji sektörü üzerinde dramatik bir etkiye yol açmıştır. Özellikle pandeminin
ilk aylarında küresel petrol talebi %57 azalırken, kara yolu taşımacılığı %50-75 arasında
düşmüştür. Tam karantina uygulanan bölgelerde elektrik kullanımı %20’den fazla azaldı.
Böylece enerji tüketimi ve karbon salınımında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük
düşüş 2020’de gerçekleşmiştir (BP,2021)2. Covid-19 Krizi’nin ilk dönemlerinde dünya
genelinde enerji tüketiminin azalması nedeniyle enerji fiyatları son on yılların en düşük

11

Fosil yakıtlarının ve karbon emisyonlarının enerji krizi nedeniyle yeniden artmaya başlaması, 2015’te kabul
edilen Paris Anlaşması’nda belirlenen karbon emisyonları ve iklim sıcaklığı hedeflerine önemli büyük bir zarar
verebilir.
2
2020 genelinde birincil enerji kaynakları tüketimi %4’ten fazla azalmış ve Co2 emisyon salınımı ise %5.8
oranında düşmüştür (IEA, 2021c).
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seviyesine gerilemiş ve enerji enflasyonu düşmüştür (Rubene ve Koester, 2021:41)3. Enerji
fiyatlarının düşmesi ise şirkerlerin zarar etmesine hatta batmasına yol açmıştır4.
Fakat 2021’de küresel ekonomik toparlanmanın hız kazanması, aşılamanın yaygınlaşması ve
Kuzey Yarımküre’de uzun kış şartlarının soğuk geçeceği yönündeki endişeli beklentiler
enerji talebinde hızlı bir artışa yol açmıştır. Buna rağmen enerji arzı yeterince artmamıştır.
Arz ve talep arasındaki dengesizlik Asya ve Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının son 1 yıl
içerisinde 10 kat, Amerika’da ise 3 kat artmasına yol açmıştır. Küresel kömür fiyatları ise 5
kat artmıştır (Alvarez ve Molnar, 2021). Yenilenebilir enerjideki büyümeye ve elektrik
merkezli gelişmelere rağmen5 Covid-19‘un fosil enerjisi talebinde ani bir artışa yol açması
2021’de CO2 emisyonunda en büyük ikinci artış yılına neden olması beklenmektedir (IEA,
2021a:15).
Enerji fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşması üretimin ve tüketimin maliyetlerini
artırırken bu durum hane halkı üzerinde gelir azaltıcı bir etkiye yol açmaktadır. Fakat küresel
enerji arzı sorununun derinleşmeye devam etmesi nedeniyle enerjide öncelik fiyattan çok
tedariğinin sağlanmasına verilmiştir. Çünkü enerji ihtiyacı ulusal güvenlik meselesi haline
gelmiştir. Özellikle kış aylarının çok soğuk geçeceği yönündeki beklentilerin artması
devletlerin bir an önce doğal gaz ve kömür stoklarını tamamlayarak riskleri azaltmaya
odaklanmalarına yol açmıştır. Bunun yanı sıra Çin ve Avrupa’da ara ara elektrik kesintilerinin
olacağı yönünde uzmanlardan açıklamalar gelirken, salgının yol açtığı ulusal kayıpların
telafisi yeterli enerji olmadan mümkün gözükmemektedir. Bu durum ise enerji güvenliğinin
ulusal bağımsızlıkla yakın bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak pandemi krizi içerisinde toparlanma mücadelesi veren küresel ekonominin
yeniden enerji krizi ile karşılaşması toparlanma sürecini gecikmektedir. Çünkü enerji
fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması emtia ve gıda başta olmak üzere ara ve nihai ürünlerin
küresel fiyatlarında yukarı yönlü baskılara yol açmaktadır. Dolayısıyla küresel arzın maliyet
enflasyonu nedeniyle aksayarak büyümesine paralel, küresel talepteki beklenen canlanma
yerini maliyet artışları nedeniyle azalmaya bırakabilir. Bu durum küresel enflasyon baskısını
artırırken ekonomik toparlanmayı zorlaştırmaktadır.
2. COVİD-19 SALGINI VE KÜRESEL ENERJİ KRİZİNE DOĞRU
Enerji sektörü özellikle dayanıklı malların üretiminde kullanılması nedeniyle ekonomik
sistemlerde temel girdilerden biridir ve ekonomik kalkınma ile enerji tüketimi arasında güçlü
bir ilişki vardır (Bogmans vd., 2020:7). Enerji kullanımı azaldıkça ekonomik büyüme geriler,
enerji kullanımı artarsa büyüme de artar. Sanayileşmenin ilk aşamasından bu zamana kadar
enerji ile büyüme arasındaki ilişki böyle olmuştur (Sharma vd., 2019). Çünkü günümüzde
dünya ekonomisinin temelleri elektriğe ve dolayısıyla enerjiye dayanmaktadır. Bu doğrultuda
hayatın her aşamasında yer alan enerji ihtiyacının ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı
desteklediği kesindir. Dünyanın daha önce yaşamış olduğu kriz dönemleri ve kriz sonrası
dönemlerde enerji tüketimindeki büyüme ile ekonomik büyümenin genel olarak birlikte
hareket ettiği söylenebilir.

3

Petrol fiyatları 2004’ten beri en büyük düşüşü, petrol tüketimi ise 2011’den beri en büyük düşüşü göstermiştir.
Doğalgaz fiyatlarında 1945’ten beri en büyük düşüş, elektrik üretiminde ise 2009’dan beri en büyük düşüş
2020’de pandemi nedeniyle gerçekleşmiştir (BP, 2021).
4
ABD’de Batı Teksas (WTI) petrol fiyatları 2020’de arz bolluğu ve talep açığı nedeniyle tarihte ilk kez negatif
bir değer alarak -37 dolara geriledi. Bu gelişmeler ise petrol şirketlerini temelden sarsmıştır. Ayrıca Rusya ve
Suudi Arabistan’ın petrol üretim miktarını kısma konusunda anlaşamamış olması küresel petrol fiyatlarında
düşüş yönlü bir baskı yaratmıştır (Blessing, 2021).
5
Temiz enerji çalışmaları çerçevesinde elektrik enerjisinin tüketici hayatındaki önemi giderek artmaktadır.
Aydınlatmadan ısıtmaya, soğutmadan mobiliteye her alanda insan hayatının merkezine yerleşen elektrik enerjisi
toplam nihai enerji tüketiminin %20’sini karşılamaktadır. Bu oranın 2050’li yıllarda %50’ye çıkması
beklenmektedir (IEA, 2021a:26).
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Şekil 1: Küresel Ekonomide ve Enerji Tüketiminde Büyüme Oranları (%)
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Kaynak: World Bank, 2021b, Our World in Data, 2021

Şekil 1’de görüldüğü gibi 1971 yılından beri ekonomik büyümenin enerji tüketimini takip
ettiği görülmektedir. Gerek kriz dönemlerinde olsun, gerekse de kriz sonrası toparlanma
dönemlerinde olsun enerji tüketimi ile büyümenin genel olarak birlikte hareket ettiği
görülmektedir. Son 50 yılda enerji tüketiminde küçülme üç dönemde olmuştur. Bu üç daralma
döneminde ekonomik büyümenin de dip yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla iki değişken
arasında güçlü bir ilişki vardır. 2020 yılında ise pandemi krizi nedeniyle enerji tüketiminde
son 50 yılın en büyük daralması olmuş ve enerji tüketimi %4.5 küçülmüştür. Aynı dönemde
küresel ekonomide ise %3.4 ile son 50 yılın en büyük daralması yaşanmıştır. İnsanların evlere
kapanması ve küresel talebin düşmesi, hem enerji kullanımını hem de ekonomileri
küçültmüştür.
Talep yetersizliğinden kaynaklanan pandeminin ekonomik krizi, bu defa 2021’de enerji arzı
yetersizliği nedeniyle etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla 2021’de küresel
ekonominin toparlanmasına yönelik hamlelerin enerji krizi ile karşı karşıya kalması, salgının
yol açtığı kayıpların telafisini zorlaştırmaktadır. Enerji krizinin 2022’de de bir süre devam
edeceği göz önüne alınırsa ekonomik toparlanmadaki yavaşlamanın 2022’nin ortalarına kadar
edebileceği tahmin edilmektedir.
Şekil 2: Küresel Nihai Enerji Tüketimi (PJ): 1971-2020
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Kaynak: IEA, 2021, BP, 2021. Not: 2020* verileri tahmini verilerdir. Enerji tüketimi değerleri PJ (Peta-joule)
olarak verilmiştir.
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Şekil 2’de ise enerjide ana sektörlerin toplam tüketim değerleri dünya geneli için verilmiştir.
1980’li yıllar ile 2008 Krizi ve 2020’deki pandemi krizinde toplam enerji tüketiminin azaldığı
görülmektedir. Toplam enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan petrol ürünlerinin
tüketimi pandemi krizinden etkilenmiş ve azalmıştır. Doğal gaz, kömür, elektrik enerjilerinin
kullanımı azalırken pandemi krizine rağmen yenilenebilir enerji kullanımı artmıştır.
Yenilenebilir enerji kullanımı 2001 yılından beri büyümeye devam etmektedir. 2020’de
toplam enerji tüketimi %4.5, corbon emisyonları ise %6.3 düşmüştür. Enerji ve karbon
emisyonlarındaki bu azalma rakamları ise İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük
düşüştür (BP, 2021).
Dünya Covid-19 krizinde ikinci yılı geride bırakmak üzeredir. Covid-19 aşılarının
yaygınlaşması, ülkelerin toparlanmaya yönelik mali ve parasal desteklerinin artması
ekonomik toparlanmayı hızlandırırken, aynı zamanda enerji talebinde de toparlanma
başlamıştır. Bu doğrultuda küresel ekonominin 2021’de %6 büyümesi, küresel enerji talebinin
ise %4.6 büyümesi beklenmekedir. Enerji kullanımındaki bu artışın Çin başta olmak üzere
%70’i gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca küresel enerji
kullanımında fosil yakıtlara olan talebin aşırı derecede artması nedeniyle CO2 emisyon
hacminde ikinci en yüksek artışın olduğu yılın 2021 olması beklenmektedir (IEA, 2021a)6.
Fakat salgının farklı varyantlarla devam ediyor olması, enerjide arz açığının artması ve
ekonomik teşvik politikalarının yetersizliği küresel ekonomik belirsizliğin devam edeceği
yönünde fikir vermektedir (EIA, 2021b).
Pandemi krizi, 2021’in ortalarından itibaren başlayan yeni bir enerji krizine yol açmıştır. 2020
genelinde enerji ve diğer sektörlerde yaşanan arz ve talep çöküşleri, özellikle kısa dönemli
esnekliğin düşük olduğu arz kısmında daha fazla soruna yol açmıştır. Çünkü pandeminin ilk
dönemlerinde enerji arzını bir anda plan, program ve beklentiler nedeniyle kısmak mümkün
olmamıştır. Bu nedenle enerji fiyatları tarihin en dip noktasına inerken, enerji hammaddesi
üreten ülkelerde ekonomik kayıplar büyük olmuştur. Petrol üreticisi ülkeler bu durumda
stokların ve talebin yetersiz olması nedeniyle bir süre sonra üretimde büyük kısıntı yapmak
durumunda kalmışlardır.
2021’in ilk dönemlerinde ise hız kazanan ekonomik toparlanma ve diğer gelişmeler enerjide
inanılmaz bir talep artışına yol açmıştır. Enerji sektöründeki kısa dönemli arz esnekliğin
düşük olması nedeniyle ise ani talep artışına hızlı bir şekilde cevap vermek mümkün değildir.
Bu durum enerji sektöründe arz ve talep arasındaki dengenin talep aleyhine daha fazla
bozulmasına yol açmaktadır7. Enerji talebinin dünya genelinde artması ve özellikle doğal
gazda arzın sınırlı olması nedeniyle fiyatları yukarı yönlü baskılamaya başladı (Fleming,
2021). Sanayi başta olmak üzere üretimin ve hane halkının elektrik gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanmasında en önemli girdi olan enerji ürünlerinde başlayan rekor fiyat artışları gıda,
tarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, telekominikasyon, ulaşım, sağlık, elektrik tüketimi,
barınma, ısınma gibi çok geniş yelpazede ülkelerdeki enflasyonu ve ekonomik, siyasal, sosyal
sorunları tetiklemektedir.
Peki enerji fiyatları bir anda neden yükseldi? Dünya neden bu kadar hazırlıksız yakalandı?.
Enerji krizinin çıkmasına yol açan temelde dört neden vardır ve krizin ana tetikleyicisi doğal

6

Salgının sektörlerde enerji talebini ve toplu taşıma kullanımınını azaltması nedeniyle 2020’de karbon emisyon
hacimleri neredeyse %8 azalmıştır. Böylece son 12 yılda emisyonlarda ilk kez azalma yaşanmıştır (Aktar vd.
2021:771).
7
Aslında pandeminin ilk dönemlerinde enerji sektöründe arz, yatırım, talep ve fiyat yapısında yaşananların tam
tersi 2021’in son dönemlerinde yaşanmaya başlanmıştır. Yani 2020’de enerjide hammadde üretimi, yatırımı,
talebi ve fiyatları tarihin en düşük seviyesine inerken, 2021’de enerji hammadde üretimi, yatırımı, talebi ve
fiyatları neredeyse tarihi denilebilecek zirveye çıkmıştır. İki yıllık sürede yaşanan bu radikal değişimlerin
iktisadi gerekçesi arz ve talep dengesindeki bozulmanın çok fazla olmasıdır.
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gazdır8. Birincisi salgının yol açtığı talep düşüşünün 2021’de doğal gazda aşırı talep artışına
yol açması ve arzın geriden geliyor olmasıdır. İkincisi Kuzey Yarım Küre’nin kışın
beklenenden daha soğuk geçecek olması ve birçok ülkede evden çalışma sürecinin devam
ediyor olması. Üçüncüsü Çin’de temel enerji kullanımını ve hava kirliliğini azaltma
politikalarının enerjide talebi kömürden doğal gaza çevirmiş olmasıdır. Dördüncüsü ise
Avusturalya ile yaşanan sorunların kömür ithalatının azalmasına neden olması ve Çin’de
kömür madenlerinin sel felaketi nedeniyle zarar görmüş olmasıdır. Avrupa’da gaz stoklarının
erimesi, Avrupa doğal gaz boru hatlarının salgının ardından bakıma alınması doğal gazda
tedarik sıkıntısını tetiklemiştir. Ayrıca Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar ve ABD’de kaya
gazı sondaj çalışmalarının gerilemesi nedeniyle doğal gaz üretiminde dalgalanmalar
yaşanmaktadır9. Bütün bu sürecin neticesinde ise doğal gaza olan küresel talep daha fazla
artarken, fiyatlarda yeni rekorlar gelmiştir (Chardon, 2021).
Dünyada artan enerji talebinin bir diğer nedeni de ihtiyat amaçlı enerji ürünlerine yönelik
artan taleptir. Çin, Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere olağan dışı yaşanabilecek
durumlara karşı enerji depolarını tedbir amaçlı doldurma mücadelesine girmişlerdir. Herşey
yolunda gitse bile bu trendin 2022’nin baharına kadar tedbir amaçlı devam etmesi
beklenmektedir. Bahar itibariyle küresel arz sorununun ortadan kalkması ve doğal gaz başta
olmak üzere enerji ürünlerine olan mevsimsel talebin düşmesi beklenmektedir (Kuhanathan,
2021).
Covid-19’un enerji sektöründe yol açtığı bir diğer sorun da dünya nüfusunun elektriğe
erişimde yaşadığı problemlerdir. 2000’li yıllardan beri tüm dünyada elektriğe erişimi olmayan
insan sayısı azalırken, Covid-19 krizi bu gidişatı tersine çevirmiştir10. Öyle ki 2021’de
elektrik erişimi olmayan kişi sayısı %2 artarak 752 milyondan 768 milyona çıkması
beklenmektedir. Ayrıca 2019-2021 arasında temiz enerji kullanımına erişimi olmayan insan
sayısı 30 milyon artmıştır. Çünkü salgının yol açtığı finansal kayıplar hane halkının daha ucuz
olan geleneksel yakıtlara yönelmesine yol açmıştır11 (Cozzi vd, 2021).
Bunun yanı sıra, mevcut enerji krizi, Avrupa gibi gelişmiş ülkeler de bile elektrik
kesintilerinin olabileceğini göstermektedir. Çünkü doğalgaz fiyatlarının fırlaması, tedarik
sorunlarının hat safhaya ulaşması Avrupa’da enerji kaynaklarının sanayi ile konut ihtiyacı
arasında dağılımında ciddi sorunlara yol açmıştır. Birçok uzman İngiltere ve AB ülkelerinde
kışın elektrik kesintilerin olacağını, bunun yanı sıra hanelerde insanların astronomik rakamlar
nedeniyle ısınma sorunu yaşayabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca kışın elektrik talebinin daha
fazla artacak olması doğal gaz depolarının tamamen boşalma ihtimalini de göstermektedir
(Morison, 2021). Avrupa’da durum böyle iken özellikle Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde
8

2020’de doğal gaz talebi %1.9 düştü. Fakat 2021’de %3.6 oranında büyümesi beklenmektedir. Pandemi sonrası
toparlanma aşamalarında doğal gaza talep diğer kaynaklara göre çok fazla arttı. Avrupa kıtası ve Amerika başta
olmak üzere temiz çevre ve karbon arındırılması hedefleri nedeniyle doğalgaz kullanımının yoğun olduğu
bölgelerde talebe cevap vermek mümkün değildir. Avrupa’nın özellikle Rusya’ya bu konuda bağımlılığı çok
fazladır. ABD ve Avrupa’da kışın çok soğuk geçeceği yönündeki beklentiler doğal gaza talebi tetiklemiştir.
Ayrıca doğal gazın özellikle kömür ve petrole göre daha temiz olması talebi desteklemektedir. Bu nedenlerden
dolayı enerji krizinin temeli doğal gaz sektörüne dayanmaktadır (Fleming, 2021).
9
Doğalgaza ulaşımın zorlaşması ise enerji talebinin kömür gibi diğer fosil yakıtlara yönelmesine neden
olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler, gelişmiş ülkeler arasında hız kazanan doğalgaz
kapmaca yarışında yer almaları hem maddi olarak hem de rekabet imkanı olarak çok da mümkün
gözükmemektedir. O nedenle bu ülkelerde doğalgaza alternatif bir ürün olan kömür kullanımı son aylarda daha
fazla artmıştır.
10
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın 2021 yılında yayınlanan SDG7: Enerji İlerleme Raporu’na göre,
2010’da 1.2 milyar olan elektriğe erişimi olmayan insan sayısı 2019’da 759’a gerilemiştir. Temiz pişirme
enerjisi kullanan insan sayısı ise 3 milyardan 2.6 milyara gerilemiştir. Fakat elektrik ve temiz enerji konusunda
yaşanan ilerlemeye rağmen bölgeler arası ayrım daha fazla artmış ve 2030 yılı hedeflerine ulaşmak zorlaşmıştır.
11
Temiz enerji ve elektriğe erişimi olmayan dünya nüfusunun 5’te 4’ü Sahra Altı Afrika ülkelerinde yer
almaktadır. Aryıca gelişmekte olan Asya ülkelerinde de son 1 yılda elektriğe erişim olan insan sayısı artışında
kayda değer bir yavaşlama meydana gelmiştir.
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durumun daha da kötüye gitmesi, hem üretim sektörlerinde hemde hanelerde elektrik, doğal
gaz ve diğer enerji hammaddelerinin tedariğini ve fiyat istikrarı bozabilir. Dolayısıyla dünya
genelinde elektriğe ve temiz pişirme enerjisine ulaşımı olmayan insan sayısında daha fazla
artış olması muhtemel gözükmektedir.
Dünya Bankası’nın 2021 yılında yayınlanan Emtia Görünümü Piyasaları raporuna göre
2021’de küresel enerji fiyatları %80 artmıştır. 2022’de enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların
devam etmesi beklenirken, üretimde meydana gelecek artışların enerji fiyatlarıdaki
dengelenmeye katkı sağlayacağı beklenmektedir. Enerji fiyatlarında yaşanan artışlar küresel
enflasyon riskini artırırken, özellikle enerji ithal eden ülkelerden enerji ihrac eden ülkelere
doğru ekonomik büyümenin yön değiştirebileceği tahmin edilmektedir. Artan enerji fiyatları
bir yandan da emtia fiyatlarını tetiklemiş ve emtia fiyatları 2011 yılından beri en yüksek
seiveye gelmiştir (World Bank, 2021a).
Enerji ithalatı yüksek olan ülkeler için iki yönlü kısa dönemli riskler vardır. Bir yandan
fiyatlar genel seviyesi artarken diğer yandan enerji açığı nedeniyle ekonomik büyüme
yavaşlayabilir. Fakat enerji açığını kapatamayan gelişmemiş ülkelerde hane halkı için riskler
çok daha fazladır. Yoksul gruplarda elektrik enerjisine ulaşım zorlaşabilir ve ısınma sorunu
ön plana çıkabilir.
Enerji fiyatlarının artması ve ekonomik belirsizliği tetiklemesi, yatırımcıların beklentilerini
olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra tüketici tarafında yaşanması
muhtemel bütçe sıkılaştırması, sanayi sektöründe üretimin azalması ihtimali ve bazı
sektörlerde yaşanması muhtemel enerji tayınlaması ekonomik toparlanma üzerinde büyük bir
baskı yaratmaktadır (Chardon, 2021).
Şekil 3: Küresel Enerji Fiyatları Endeksi (2016=100)12
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Kaynak:FRED, 2021.

Federal Rezerv Ekonomik Veriler (FRED)’in yayınladığı verilere göre küresel enerji fiyatları
endeksi 2021’in ekim ayında son 13 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Şekil 3’te görüldüğü
gibi 2008 Krizi nedeniyle 2008 Ağustos ayı içerisinde 270’in üzerine çıkan küresel enerji
fiyatları endeksi 2020 yılının Nisan ayı içerisinde 50’ye kadar gerilemiştir. Enerji talebinde
1945 yılından beri yaşanan en büyük düşüşün olduğu 2020’nin hemen ardından ekonomik
toparlanmaya paralel olarak enerji fiyatları da artmıştır. Küresel enerji fiyatları endeksi arz ve
talep arasında yaşanan aşırı dengesizlik nedeniyle 2021’in ekim ayı içerisinde 257’ye kadar
yükselmiştir13.
12

Veriler, mevsimsellikten arındırılmamış ve ABD doları cinsinden dönem ortalamalarının değişimidir.
İlerleyen aylarda enerji fiyatlarındaki aşırı artış oranlarının 2008 Krizi’nde yaşanan artışları geride bırakacağı
tahmin edilmektedir.
13
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Şekil 4: Küresel Emtia Fiyatları ($)
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Enerji fiyatlarının alt gruplara yönelik fiyatlarındaki değişim şekil 4’te gösterilmiştir. Buna
göre Avusturalya kömürü fiyatları 2020’nin ortalarında 52 dolar iken 2021 yılı ekim ayı
içerisinde yaklaşık dört kat artarak 236 dolara yükselmiştir. Ortalama ham metrol fiyatları ise
yaklaşık 3 katlık bir artışla 2021’in ekim ayı içerisinde 83 dolara kadar yükselmiştir. Doğal
gaz fiyatlarında en büyük artış ise Avrupa’da yaşanmıştır. Pandeminin ilk dönemlerinde
Avrupa doğal gaz fiyatları 1.5 dolara kadar gerilerken 2021 yılının ekim ayı içerisinde
yaklaşık 20 kat artarak 31 doları aşmıştır. Aynı dönemlerde ABD doğal gazı fiyatları yaklaşık
2 kat artmıştır.
Şekil 5: Küresel Emtia Fiyat Endeksi (2010=100)
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Şekil 5’te küresel doğal gaz, toplam enerji, enerji dışı ve tarım fiyatlarını kapsayan fiyat
endekslerinin değişimi gösterilmiştir. 2020-2021 dönemleri arasında doğal gaz ve toplam
enerji fiyatlarındaki artışın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Enerji dışı ürünlerin ve
tarım ürünlerinin fiyat endeksindeki artışlar enerji kaynaklı emtia fiyatlarının gerisinde
kalmıştır. Dünya genelinde gıda ve tarım ürünlerinde de kayda değer bir enflasyonist baskı
vardır. Fakat enerji fiyatlarının aşırı derecede artması enerjinin hammadde olarak kullanıldığı
diğer enerji dışı ürünlerin de fiyatlarını artırmaktadır.
Enerji fiyatlarındaki artış hane halkına yüksek enflasyon olarak yansıyacaktır. Özellikle
Avrupa’nın içerisinde bulunduğu enerji krizi bölgesel toparlanmayı ve enflasyonu daha
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belirsiz hale getirmektedir. Fakat 2008 Krizi’nde kazanılan tecrübeler ve yapılan analiz
sonuçlarından yola çıkılarak yapılan analizlere göre gaz krizinin Avrupa’da enflasyon
üzerinde daha gecikmeli bir etkiye yol açması beklenmektedir. Yani enerji fiyatlarının
enflasyona tam olarak yansıması 2022’yi bulabilir. Buna rağmen gaz fiyatlarının beklenenden
daha fazla artması enerji fiyatlarının enflasyona yansıma sürecini daha öne çekebilir (Colijn
ve Brzeski, 2021).
Avrupa’da yeşil enerji politikalarına uyma hedefi enerji krizinden olumsuz yönde
etkilenmektedir. Çünkü mevcut enerji krizinde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılanabilmesi için en az iki kat artması gerekmektedir. Fakat yenilenebilir
enerji, akıllı şebekeler ve depolama kapasitelere oldukça yetersizdir. Bu durum elektrik
üretiminde sık sık kesintilerin olabileceğini göstermektedir. Yeşil enerji hedefini önceleyen
Avrupa’lı ülkeler ise elektrik kesintilerini azaltmak için kömür ve petrole geçiş yapabilirler.
Bu durum neticesinde karbon ve emisyon hedeflemesinden uzaklaşabilir (Kuhanathan, 2021).
Avrupa kıtasında yayılan enerji krizinin en fazla etkilediği ülkelerin başında ise İngiltere
gelmektedir. İngiltere’de aşırı şekilde artan enerji fiyatlarının yol açtığı sorunlar nedeniyle
2021 yılının Haziran ayından beri 26 enerji tedarik şirketi batmıştır. Bu şirketlerden en
sonuncusu ise 1.7 milyom haneye elekrtik tedarik eden Bulp Energy şirketidir. Böylece
neredeyse toplamda 4.5 milyon hane halkının enerji tedariği yaşanan krizden etkilenmiştir
(Ambrose, 2021, Berry, 2021). Ayrıca İngiltere’nin batan şirketleri kurtarma konusunda
isteksizliği, AB’den ayrılmanın yol açtığı temel problemler, küresel enerji krizinin devam
ediyor olması, İngiltere’de kışın üreticiler, tüketiciler ve konut sakinleri için oldukça zor
geçeceğini göstermektedir. Bir yandan fiyat baskıları diğer yandan hanelere verilen elektriğin
kesilme durumu endişeleri ve belirsizleri artırmaktadır.
Şekil 6: Bölgesel Enflasyon Oranları (Yıllık, 2019:Q3’ten 2021:Q3’e)
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Enflasyonda son aylarda yaşanan beklenmedik artışlar yükselen ve gelişmiş ülkelerde
yükselen bir trend haline gelmeye başladı. Kanada, ABD ve Euro bölgesinde tüketici
enflasyonu son 30 yılın zirvesine çıkmıştır. Türkiye, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerde ise
enflasyon oranları çitf haneye çıkmıştır. Çin, Japonya ve Endonezya gibi bazı Doğu Asya
ülkelerinde enflasyonun düşük olmasına rağmen küresel trendin o bölgelerde de fiyatlar genel
seviyesini tetikleyebileceği beklenmektedir. Ayrıca 2020’de enflasyonun en fazla düştüğü
gelişmiş ülkeler ile döviz kuru dalgalanmalarına daha fazla maruz kalan gelişmekte olan
ülkelerde enflasyon artışlarının devam edeceği beklenmektedir (Romei, 2021).
2020 Ekim-2021 Ekim arasında %2’nin altında ve üzerinde enflasyon bekleyen ülkelerin
sayısında önemli bir değişim olmuştur. 2020’nin son çeyreğinde 100 ülke arasında 2021 için
enflasyon beklentisi %2’nin altında ve üstünde olan ülke sayısı ayrı ayrı yaklaşık 50’ydi.
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Fakat 2021 yılı Kasım ayı geldiğinde %2’nin altında enflasyon bekleyen ülke sayısı 25’e
gerilerken %2’nin üzerinde enflasyon beklentisi olan ülke sayısı 70 olmuştur. Son aylarda 150
ülke arasında fiyatlar genel seviyesinin artmadığı ülke sayısı yaklaşık 20’dir. Geriye kalan
130’a yakın ülkede eylül-kasım 2021 dönemlerinde fiyatlar genel seviyesi artmıştır. Japonya
dışında fiyatlar genel seviyesinin gerilediği yani deflasyonit bir durumun olduğu gelişmiş ülke
ise neredeyse yoktur (TheGlobalEconomy.com, 2021).
Şekil 6’da seçilmiş üç bölgede enflasyonun dağılımı gösterilmiştir. Enerji enflasyonu üç
bölgede de aşırı derecede yükselmiştir. Euro bölgesinde genel enflasyon %3’e, G7’de %4’e
ve OECD’de %5’e doğru ilerlemektedir. İlerleyen aylarda bu oranların iki katına çıkması
oldukça muhtemeldir. Özellikle ABD’de kasımda yıllık enflasyonun %7’ye yaklaşması
küresel ekonomik gidişatta belirsizliği tetiklemektedir. ABD’deki bu enflasyon oranı son 40
yılın en yüksek oranıdır. Dolayısıyla ABD’nin faiz artırma programını öne çekmesi,
gelişmekte olan ülkelerde kur dengelerinin bozulmasını sağlayarak fiyatlar üzerinde yeni
baskılara yol açabilir. Küresel ekonomi için en önemli sorunlardan bir diğeri ise gıda
enflasyonunun da artıyor olmasıdır. OECD bölgesinde %4’ê yaklaşan gıda enflasyonu geri
kalmış ülkelerde yoksulluğun ve açlığın artmasına yol açabilir. 2008 Krizi’nin hemen
ardından yaşanan gıda krizinin tekrar olabilme ihtimali gelişmiş ülkelerde endişeleri
artırmaktadır.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada 2021 yılının ortalarından itibaren dünyanın gündeminde yer almaya başlayan
enerji krizinin küresel ve bölgesel ekonomilere olan etkisinin erken görünümü üzerinde
durulmuştur. Enerji krizi Avrupa, Çin ve ABD olmak üzere küresel ekonomiye yön veren
ülkeleri siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan etkilemeye başlamıştır. Doğal gaz ve kömür
fiyatlarındaki artışın öncülük ettiği enerji krizi, petrol ve diğer yenilenemeyen enerji
kaynakları üzerinden küresel sistemi etkilemeye devam etmektedir. Krizin yol açtığı en
önemli ekonomik etki ise astronomik seviyelere yaklaşan enflasyon ve küresel ekonomik
toparlanmada yaşanan yavaşlamadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarında büyüme ise
pandemiye rağmen devam etmektedir. Fakat küresel enerjinin neredeyse %75’inin fosil
yakıtlardan sağlanıyor olması ve temiz enerji kaynaklarının mevcut krizi çözmede yetersiz
olması endişeleri artırırken fosil yakıt talebinin daha yükselmesine neden olmaktadır.
Avrupa ve ABD’de enflasyon enerji krizinin de etkisi ile son yılların en yüksek seviyesine
çıkmıştır. Enerji fiyatlarındaki küresel artış bu enflasyona öncülük etmektedir. Ayrıca bu yıl
Kuzey Yarım Küre’de kış şartlarının zor geçeceği ve küresel iklimin beklenenden daha soğuk
geçeceği yönündeki tahminler enerji fiyatlarındaki artışı daha da tetiklemektedir. Avrupa’da
elektrik kesintilerinin olacağı yönündeki endişeler birçok ülkenin daha fazla enerji talep
etmesine neden olmaktadır. Diğer yandan pandeminin yol açtığı kayıpların telafisi için
başlayan toparlanma politikaları enerji ürünlerine olan talebi artırmıştır. Bunun yanı sıra,
Rusya, ABD, Çin, Avrupa, Ukrayna ve Avusturayla bölgeleri arasında yaşanan siyasi
gerilimler, doğal gaz boru hatlarında oluşan sorunlar, enerji ihracatı yapan ülkelerin isteksiz
davranması, ABD’de kaya gazı çalışmalarının aksaması, pandemin enerji şirketleri üzerinde
yol açtığı ekonomik maliyetler de küresel enerji talebi ile enerji arzı arasındaki farkın
açılmasına neden olmaktadır.
Böylece enerji fiyatları daha fazla artarken dünya yeniden bir gıda krizi ile karşı karşıya
gelmiştir. Çünkü artan enerji fiyatları hem gelişmiş ülkeler de hem de birçok gelişmekte olan
ülkede gıda maliyetlerinde önemli artışlara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde
bile gündeme gelen elektrik kesintileri krizi, Sahra Altı, Güney Amerika ve Asya’nın geri
kalmış ülkelerinde daha fazla ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara yol açabilir. Çünkü son
20 yıldır azalan elektriğe erişimi olmayan insan sayısı ilk kez 2021’de yenide artmaya
başlamıştır. Temiz enerji kaynaklarının yetersiz olması fosil yakıtlara olan ilgiyi daha fazla
artırmaya başlamıştır. Bu durum ise karbon salınımında son 75 yılın en büyük artışına yol
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açabileceği beklenmektedir. Bu artış bir yandan Paris Anlaşması’nın getirdiği hedeflere
ulaşımı zorlaştırırken diğer yandan küresel enerji dağılımındaki dengenin geri kalmış ülkeler
aleyhine daha fazla bozulacağı beklenmektedir.
Enerji enflasyonunun gıda enflasyonunu tetiklemesinin küresel gıda krizine yol açabileceği de
dikkate alınmalıdır. Bu nedenle özellikle geri kalmış ülkelerde açlık ve yoksulluk artabilir ve
gelir dağılımı daha fazla bozulabilir. Bu doğrultuda yoğun enerji talebinin başladığı kış
şartlarına girerken küresel enerji güvenliği ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı hem
bölgesel hem de küresel açıdan hayati öneme sahiptir. Bu kriz sadece gelişmiş ülkelerin değil
tüm dünyanın krizidir. Sınırlı olan enerji arzının büyük ölçüde gelişmiş ülkelere kayması
küresel ekonomik, politik ve sosyal dengesizliği tetikleyebilir. 2008 Krizi’nde yaşanan gıda
krizi yeniden patlak verirse bu durumdan hiç şüphesiz geri kalmış ülkeler daha fazla
etkilebilir. Devam eden pandemi krizinin enerji krizi ile birleşmesi küresel kayıpları daha
fazla artırmaya başlamıştır. Bu nedenle gerek enerji kaynaklarını üreten ülkeler olsun gere
enerji talep eden ülkeler olsun bir an önce krizden çıkışı kolaylaştıran ve daha küresel
sonuçları olan politikalar geliştirmeleri önemlidir.
Sonuç olarak 2022’nin ortalarına kadar gerek ihtiyat amaçlı olsun gerek ihtiyaç amaçlı olsun
aşırı talepten kaynaklanana enerji fiyat baskılarının devam edeceği beklenmektedir. Fakat
2022’nin özellikle bahar döneminden sonra Kuzey Yarım Kürede’de sıcaklık artışlarının
başlaması doğal gaz talebinin azalmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra enerji arzının yeterli
seviyeye ulaşmasıyla birlikte enerji sektöründe başlayan küresel fiyat baskılarının hafiflemesi
beklenmektedir.
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ABSTRACT
In this paper, Equivalence Problems are investigated for all isometries group of ndimensional Euclidean spaces and their important subgroups; group of orthogonal
transformation, group of translation and rotation, group of rotation with systems of points in
. The equivalence problem has been solved for these groups with respect to invariant
theory.
1. INTRODUCTION
Euclidean geometry is explained by Euclid in [3]. In fact, Euclidean geometry is the invariant
theory of all isometries in Euclidean space. The theory of invariant started to develop in 1850.
The concept of invariants deal with geometry problems and algebraic methods whose
mathematical properties are reported in [2, 7]. The purpose of this paper, the equivalence
problem of invariant theory is interested. If two point family with G-equivalent is taken, their
values were equal for any G-invariant polynomials. This equality is the equivalence problem.
The equivalence problem of the points in orthogonal geometry has been examined previously
in [4]. The importance of this method is that it can be used in Euclidean geometry, similarity
geometry and other geometries. The scheme of this paper is as following: In the second
section, known and related studies are focused. In Section 3, some results for orthogonal
groups with some fixed parameters are obtained. In the sequel, some special equivalents are
outlined by the help of the matrices and some conclusions using the invariant theory are
improved.
2. PRELIMINARIES
In this section, the following back-ground material that is needed for later sections will be
given: Firstly, the Gram matrix and the invariant function are defined for used in other
section.
be Euclidean space and , , … ,
∈ . The matrix
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Proposition 2.1. [1]
( , , … , ) ≥ 0.
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and it is

) is linearly dependent if and only if

( , ,…, ) = [ , ,…, ] .
Corollary 2.2. [1] Let , , … , ∈ . Then
Definition 2.3. Let G effect on X set and f be a reel function with ∶
→ . If (
( ) for every ∈ , ∈ then, f is called as G-invariant.
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Example 2.4. [1] Let O(n) effect on
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= ⎜ . ⎟ , … , = ⎜ . ⎟ Hence, f is O(n)
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]| = |[ ]||[ … ]| = |[ … ]|.
…
invariant. That is; for every ∈ ( ), |[
This example is to help the proof of theorem that is determined for later. Secondly, the group
equivalent and some special groups is described for construction of the theorems and
conclusions in third section.
Let G be a group and let effect of G give on X set. If =
for ∈ , , ∈ then x is
called equivalent to y and it is denoted by ~ . For every , ∈ , ~
is an equivalent
relation.
The group of O(n) is defined as orthogonal transformation group or linear isometry group.
= 1 is indicated by ( ).
Specially, ( ) = ∈ ( ) ∶
Let
be Euclidean space and f be a function; ∶
→ . For every , ∈ ,
(
),
(
( )) = ( , ) is qualified as isometry where d(x,y) is the distance of the vectors x
and y.
For details, see [5, 6, 7].
3. MAIN RESULTS
In this section, a different equivalent for the orthogonal group ( ) are established associated
with vectors. Specially, an equivalent for ( ) is observed in terms of invariant theory using
the rotation. Indeed, some equivalents are found for isometries group and special isometries
group under certain some conditions. Thoroughout this section, { , , … , } and
{ , , … , } are indicated with
and , respectively for convenience.
Theorem 3.1. Let
and
be two system in . Then,
~ ( ) if and only if ( , ) =
( , ).
Proof. It is assume that
~ ( ) . There exists at least one
in ( ) such that
=
. = 1,2, … , . Since is orthogonal then ( , ) = ( ,
) = ( , ).
Conversely, let ( , ) = ( , ). Three different types of cases as follows.
be linearly independent. By the Proposition 2.1,
≠
i)
Let
= and
0. Also,
=
≠ 0. It is seen that are linearly independent.
. . .
⎡ .
. . .
. ⎤
⎢ .
. . .
. ⎥⎥ ≠ 0. Hence,
The Corollary 2.2 gives that
=⎢
=
.
.
.
.
.
⎢
⎥
. . .
⎢
⎥
. . .
⎡ .
. . .
. ⎤
⎢ .
. . .
. ⎥ and
≠ 0. Similarly,
≠ 0. There exists
=
, , =
⎢
⎥
. . .
. ⎥
⎢ .
. . .
⎢
⎥
= ( ) and
= ( ). Thus,
1,2, … , such that
=
. It is implies that
=
. That is;
= ( ) ( ). It is found that
= . By means that, ∈ ( )
and =
, = 1,2, … , . Therefore,
~ ( ) .
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Let
> and
= . Since
is linearly independent, then is linearly
, = 1,2, … , .
independent. Thus, there exists ∈ ( ) such that =

< , >
⎡
⎤
⎡ . ⎤
⎡ . ⎤
.
⎢
⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
.
= ⎢ . ⎥ , = + 1, … ,
and
= ⎢ . ⎥ , = 1,2, … , . Then,
=⎢
Let
⎥,
.
.
⎢ . ⎥
⎢ ⎥
⎢
⎥
⎣ ⎦
⎣ ⎦
⎣< , >⎦
< , >
⎡
⎤
.
⎢
⎥
.
=⎢
=
. Since,
=AX then
=
. This is
⎥. Thus,
.
⎢
⎥
⎣< , > ⎦
obtained that =
. As a result,
~ ( ) .
= . Also, let
be linearly independent. For arbitrary ,
iii) Let < and
( ) = ( ) and
, ,…,
such that
=∑
. Also,
there exists
( ) ≠ 0. By means that,
( )=
is linearly independent. It is state that ,
are linearly dependent and
,
= 0. This requires,
,
= 0 and ,
∑
are linearly dependent. This is implies that =
. There exist , , … ,
∈
, ,…, ,
are different from zero.
such that at least one of
,
,…,
,
= 0. This is represented that = −
−
− ⋯−
Hence, are linearly independent. Thus,
are also linearly independent.
Let and be subspaces generated by
and , respectively. Since rank = rank =
⊂ . Since
=
then for arbitrary
= , ∃ ∈ ( ), such that ( ) =
, ,…,
orthonormal bases are avaliable. This bases are expanded
then
, ,…, ,
, … , orthonormal bases.
Let
= (1,0, … ,0),
= (0,1,0, … ,0), … , = (0, … 0,1,0, … ,0),
= (0, … 0,1). Then
=
and
∈ ( ). Otherwise,
=
. Similarly,
=
,
∈ ( ) and
}⊂
} ⊂ . Hence,
=
,
∈ ( ). Then {
,…,
and {
,…,
≤ . This state is reduced to case 1 and case 2.
} = ( ) , … , ( )′ and {
} = ( ) , … , ( )′. There exist
,…,
,…,
Let {
). This gives that = (( )
) .
such that ( ) = ( ) . Obviously,
= (
(
)
) ∈ ( ). Hence,
Thus, (( )
~
.
Theorem 3.2. Let
and
be two system in
. Then,
~ ( )
if and only if
=
,
where < , , = 1,2, … , .
( , ) = ( , ) and ,
( )
Proof. Suppose that
~
. There exists ∈
(2) such that =
, = 1,2, … , .
Since is orthogonal then ( , ) = ( ,
) = ( , ). By the Example 2.4, ∃ ∈ (2),
]) =
[ , ].
)=
( , ). Since ∈
(2) then
= 1 and [
,
( ,
It follows that for all (2), [ , ] is invariant. Hence, ,
=
, .
Conversely, there are two cases to be discussed.
= 2. Then rank = 2 from Gram matrix. Let
i)
It is suppose that rank
( , ) = ( , ). There exists ∈ (2) such that =
. Let , and ,
be linearly independent. Then [ , ] ≠ 0, [ , ] ≠ 0. By the Example 2.4,
[ , ]= [ , ]→[
]=[ , ]→
[ , ]=[ , ]→
=
,
1→ ∈
(2).
ii)
Let rank
= 1. Using Gram matrix, rank = 1. Let and be subspaces in
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generated by { , , … , } and { , , … , } respectively. Since and
=
in the plane then these planes are overlapped by rotation. Also,
(2) such that
= ,
= .
there exists at least one , ∈
,
,…,
and
,
,…,
. Then
Let take the systems of
)
(
=
. Also,
,
=
, ,
∈
(2) ⊂ (2),
,

are the lines
= 1 and
=( ),
=
, ,

( ),
∈
(2) ⊂ (2). Thus,
= ( ),
, , = 1,2, … , . By the
equivalence theorem of (1), ( ) = ( ) or ( ) = −( )
Let ( ) = ( ) . Since ( ) =
and ( ) =
then
=
. This is sufficies that
( )
=( )
.
This
requires,
∈
(2).
Consequently,
{ , , … , }~ ( ) { , , … , }.
−1 0
Let ( ) = −( ) and
=
∈
(2).
0 −1
( )
(− )
( ) = −1 0
Thus,
=
= (− ) . Therefore, ( ) = ( ) and
0 −1
0
0
). This is implies that
) . Thus, ( )
= (
= (( )
∈
(2).
( )
Hence,
~
.
Theorem 3.3. Let
and
be two system in R. Then,
~ ( )
if and only if { −
(
)
{ − , − ,…,
, − ,…,
− }~
− } where = 1,2, … , −
1.
Proof. Suppose that
~ ( ) . There exists ∈ (1), ∈ such that
=
+ .
Thus,
−
=(
+ )−(
+ ) = ( − ). This gives that { − , −
,…,
− }~ ( ) { − , − , … ,
− }.
Conversely,
{ − , − ,…,
− }~ ( ) { − , − , … ,
− }. Then, for at least
).
one ∈ (1), ∈ , −
= ( − ). Hence, it is seen that =
+( −
( )
Let
−
= . Then,
=
+ and =
+ . Therefore,
~
.
and
be two system in R. Then,
~
Corollary 3.4. Let
, −
=
− , −
where , = 1,2, … , − 1.

( )

if and only if

−

Theorem 3.5. Let
and
be two system in R. Then,
~ ( )
if and only if { −
(
)
{ − , − ,…,
, − ,…,
− }~
− } where = 1,2, … , −
1.
Proof. Suppose that
~ ( ) . There exists ∈ (1), ∈
such that
=
+ .
−
=(
+ )−(
+ ) = ( − ). This gives that { − , −
Thus,
(
)
{ − , − ,…,
,…,
− }~
− }.
Conversely,
{ − , − ,…,
− }~ ( ) { − , − , … ,
− }. For at least one
). Let
∈ (1), ∈ , −
= ( − ). It is involve that
=
+( −
( )
−
= . Then,
=
+ and =
+ . As a result,
~
.
Corollary 3.6. Let
− , −
=
Corollary 3.7. Let
{ − , − ,…,
1,2, … , − 1.
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. Then,
, −

~
=

( )

−

,

if and only if
−
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ABSTRACT
Plants are commonly used by Indonesians to suit their needs for clothing, food, and shelter.
This is an ethnobotanical study that demonstrates people's reliance on forests and plant
supply. Local people's use of plants is an important source of local knowledge that has to be
documented. The first step in protecting Batu Tegi's FMU protected forest may be to
document the ethnobotany of the surrounding community. The goal of this research was to
discover different types of beneficial plants and assess their level of use in order to sustain
protected forests in Batu Tegi FMU. This study was completed in November of 2021 at
Batu Tegi FMU in Forest Farmer Group Margo Rukun Forest Farmer Group. Primary data
was gathered via a questionnaire instrument, while secondary data was gathered through a
literature review. The information is then assessed using the Cultural Significance Index
(CSI) to determine the worth of a plant species’ benefits to the community which refers to
intensity value, exclusivity value and quantity value. According to data, Galangal (Alpinia
galanga) obtained the highest CSI value of 56. Meanwhile, CSI values of randu (Ceiba
pentandra) and jengkol (Archidendron pauciflorum) were the lowest. There are 17 different
varieties of plants, with the highest percentage being 50%. While the CSI value in the
“Very High” category has the lowest percentage, namely 0% or none of the plant species
with that CSI value. The higher a plant's utility value, the more important it is, necessitating
conservation actions to preserve biodiversity and allow it to be used sustainably.
Keywords : Ethnobotany, Forest, Useful Plants, Local Knowledge
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INTRODUCTION
Community dependence on forest resources also varies, one of which is the HKm group
in Kalibiru Hamlet, Kulon Progo Regency. For them, the forest is a source of commodities
to meet basic needs such as clothing, food and shelter as well as tourism development
(Haryan and Rijanta 2019). The form of the relationship between humans and plants is a
study of ethnobotany. Its manifestations are found in various knowledge of traditional
ceremonies, certain rituals, and myths which are valuable aspects that can be utilized and
understood for their ecological aspects. (Batoro et al., 2013).
One of the forest areas that is not only beneficial from an ecological point of view for
the protection and preservation of biodiversity but also has the potential for useful plants to
be studied ethnobotanically is the Batu Tegi FMU. In addition to having a protected
function, within the forest area which was ratified through P. 6/MENHUT-II/2010, there
are local farmers who manage the protected forest area in an agroforestry manner. Thus, the
forest which is the location of this research has a lot of biodiversity (Wulandari, 2021).
Information and scientific databases regarding ethnobotany in communities living around
the management area of Batu Tegi FMU have not been found. In fact, the existence of
ethnobotany as a science based on scientific studies will greatly help maintain and preserve
biodiversity (Kandari et al., 2012).
Excavation and documentation of the ethnobotany of the community around Batu Tegi
FMU can be the first step in efforts to preserve the protected forest of Batu Tegi FMU.
Based on the background and problems that have been stated, this study aims to examine
the level of utilization of useful plants as an effort to preserve protected forests in Batu Tegi
FMU.
RESEARCH METHODS
This research was conducted in October 2021. The location for this research is the Batu
Tegi Forest Management Unit (FMU), Lampung Province, Indonesia. The instruments used
in this study were ethnobotany questionnaires, literature documents, and village
monographs. The number of respondents was determined purposively with key person
(Sugiyono, 2013) and 45 respondents were obtained.. The data collected consisted of
primary data in the form of various useful plant species, while secondary data in the form
of identity and benefits of plants were obtained through literature study.
The data obtained were then analyzed quantitatively the index of cultural significance
(ICS) which refers to the formula developed by Tumer (1988). The ICS formula is as
follows.
ICS =

(q × i × e)

If the type of plant has several uses, the following equation is obtained.
ICS = ∑

(q × i × e )

www.istanbulkongresi.org

+ (q × i × e )

188

+ ⋯ + (q × i × e )

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Description:
q = value of quality of use
i = value of the intensity of use
e = value of exclusivity of use
Turner allocates 5 weight scales for the quality of use and intensity of use variables, namely
5, 4, 3, 2, 1 and allocates 3 scales for the exclusivity of use variable, which is 0, 5, 1, and 2
(Navia et al., 2017).
Table 1. Category Values of the index of cultural significance (ICS) in research.
No
1
2
3
4
5

Range of ICS
>100
50-99
20-49
5-19
<4

Category
Very High
High
Medium
Low
Very Low

RESULT AND DISCUSSION
The people who are the respondents in this study are people who live around the
protected forest in the Batu Tegi FMU area. Even though they are not indigenous peoples,
based on the survey results, it can be seen that there are several ethnic groups, namely
Javanese, Sundanese, Semendo, Padang and Lampung.
The average livelihood of the respondents is as a coffee farmer with an average income
of Rp. 500.000,00-1,000,000.00/month.
Based on research, plants that have more than one use value and/or are preferred by the
community tend to have higher ICS levels than other plants.
Food producing Plants
Biodiversity in the form of plants has many benefits, one of which is for food producing
materials. The results showed that there are 29 species of plants that are useful as food.
These foodstuffs can be further categorized according to their benefits, including fruits,
vegetables, and spices. Food plants are usually grouped into parts that are used. Sometimes
in one type of plant there are several parts of the plant that are used, such as bananas. Parts
used as food can come from seeds, fruit, leaves, tubers and stems (Rohyani et al., 2015).
Some of the fruit plants used by the community around the protected forest of Batu Tegi
FMU are avocado (Persea americana), durian (Durio zibethinus), longan (Dimocarpus
longan), jackfruit (Artocarpus heterophyllus), papaya (Carica papaya), banana (Musa
paradisiaca) and rambutan (Nephelium lappaceum). Fruit plants are used to meet the needs
of vitamins and sold for commercial profit. Other types of vegetables and food additives are
almonds (Prunus dulcis), palm sugar (Arenga pinnata), chickpeas (Phaseolus vulgaris),
chilies (Capsicum frutescens), jengkol (Archidendron pauciflorum), peanuts (Arachis
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hypogaea), machete nuts (Canavalia ensiformis), cocoa (Theobroma cacao), coconut
(Cocos nucifera), lamtoro (Leucaena leucocephala) and petai (Parkia speciosa).
Meanwhile, the spice plants used by the community around the protected forest of Batu
Tegi FMU are cloves (Syzygium aromaticum), ginger (Zingiber officinale), turmeric
(Curcuma longa), pepper (Piper nigrum), galangal (Alpinia galanga), nutmeg (Myristica
fragrans) and lemongrass (Cymbopogon citratus).
Medicinal Plants
The types of plants used as ingredients for traditional medicine for the community
around the protected forest of Batu Tegi FMU are cloves (Syzygium aromaticum), ginger
(Zingiber officinale), guava (Psidium guajava), turmeric (Curcuma longa), pepper (Piper
nigrum), galangal (Alpinia galanga), macadamia (Macadamia integrifolia), mindi (Melia
azedarach), nutmeg (Myristica fragrans), areca nut (Areca catechu), lemongrass
(Cymbopogon citratus) and temulawak (Curcuma zanthorrhiza). The use of natural
ingredients from these plants has been a hereditary tradition from the ancestors of the
Indonesian nation (Nurmalasari et al., 2012). People use this plant to cure several diseases
including cough, fever, headache, sore throat and as a medicine to facilitate menstruation in
women. Although in the modernization era, people prefer medical drugs, traditional
medicines still exist. This is in line with the research findings of Novriyanti et al. (2021)
show that urban women around forests in Indonesia still practice local wisdom by utilizing
traditional medicinal plants, namely Jamu.
Plants for Traditional and Spiritual Activities
This local wisdom gave birth to various kinds of culture and traditional ceremonies or
rituals using plants, for example the Malays who still hold traditional rituals using plants
are the Tumpang Negeri Traditional Ceremony, the Landak Malay Society (Hasanah et al.,
2014).
There are several types of plants used for the spiritual needs of the community around
the protected forest of Batu Tegi FMU, namely coconut (Cocos nucifera) and banana
(Musa paradisiaca). These plants are used by the community for the purposes of traditional
marriages, holidays, thanksgiving culture and the birth of a baby. Parts of plants that are
used include leaves and fruit.
Plants for Building Materials
Plants can be used as building materials, but only plants that have cambium. Woody
plants that have a high durable class are usually most often used as house foundations or
making furniture. Types of plants that are usually used as the main building material in the
community around the protected forest of Batu Tegi FMU are sugar palm (Arenga pinnata)
and randu (Ceiba petandra).
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Aromatic Plants
Aromatic plants that are used by the community around the protected forest of Batu
Tegi FMU are vanilla (Vanilla planifoliaI), coffee (Coffea sp), betel (Areca catechu), and
lemongrass (Cymbopogon citratus). The plant is used as a food aroma enhancer and air
freshener. Types of aromatic plants that are commonly known to the public include
candlenut (Aleurites moluccanus), forest orange (Citrus macroptera), cinnamon
(Cinnamomum verum), betel (Areca catechu), coffee (Coffea sp) and cempaka (Michelia
sp).
Index of Cultural Significamce (ICS)
Based on the results of the study obtained 34 types of useful plants that are commonly
used by the community. These types of plants are generally used to meet secondary needs
and most of them are multi-purpose tree species (MPTS). In addition to meeting food
needs, the community uses several types of these plants as commodities that are traded
because they have high prices, for example coffee (Coffea sp), pepper (Piper nigrum),
cloves (Syzygium aromaticum) and nutmeg (Myristica fragrans). Plants that were originally
planted as part of a survival strategy then began to shift towards economic benefits, this
was due to changes in land and social functions (Royyani et al., 2018). The diversity of
useful plants used by the community around the protected forest of Batu Tegi FMU can be
seen in Table 2.
Table 2. Diversity of useful plant species and their Index of Cultural Significance (ICS) in
Margo Rukun Forest Farmer Group, Bati Tegi FMU

1
2

Plant Local
Name
Almond
Alpukat

Scientific Names of
Plants
Prunus dulcis
Persea americana

8
14,75

ICS
Category
Low
Low

3

Aren

Arenga pinnata

30,2

Medium

4
5
6
7
8
9

Buncis
Cabai
Cengkeh
Durian
Jahe
Jambu

40
39,52
22,14
9,42
40,36
24

Medium
Medium
Medium
Low
Medium
Medium

10

Jengkol

4

Very Low

Food producing

11
12
13

Kacang tanah
Kacang parang
Kakao

Phaseolus vulgaris
Capsicum frutescens
Syzygium aromaticum
Durio zibethinus
Zingiber officinale
Psidium guajava
Archidendron
pauciflorum
Arachis hypogaea
Canavalia ensiformis
Theobroma cacao

Food producing
Fruit
Food producing,
construction material, drinks
Food producing
Food producing
Spices, medical
Fruit
Spices, medical
Fruit, medical

40
40
14

Medium
Medium
Low

Food producing
Food producing
Food producing

No.
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14

Kaliandra

Calliandra calothyrsus

24

Medium

15

Kelapa

Cocos nucifera

36

Medium

16
17
18
19

Kelengkeng
Kopi
Kunyit
Lada

Dimocarpus longan
Coffea sp
Curcuma longa
Piper nigrum

8
32,81
37,33
20,76

Low
Medium
Medium
Medium

20

Lamtoro

Leucaena leucocephala

40

Medium

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Lengkuas
Macadamia
Mindi
Nangka
Pala
Pepaya
Petai
Pinang
Pisang
Rambutan
Randu
Serai
Temulawak
Vanila

Alpinia galanga
Macadamia integrifolia
Melia azedarach
Artocarpus heterophyllus
Myristica fragrans
Carica papaya
Parkia speciosa
Areca catechu
Musa paradisiaca
Nephelium lappaceum
Ceiba pentandra
Cymbopogon citratus
Curcuma zanthorrhiza
Vanilla planifolia

56
4,67
8
17,09
21,56
16
7
9,67
21,92
12
4
42
14
14

High
Very Low
Low
Low
Medium
Low
Low
Low
Medium
Low
Very Low
Medium
Low
Low
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Spices, medical
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Fruit, spiritual
Fruit
Construction material
Spices, medical, aromatic
Medical
Aromatic
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Based on the results of ICS data analysis, galangal (Alpinia galanga) has the highest ICS
value of 56. Meanwhile, Randu (Ceiba pentandra) and jengkol (Archidendron
pauciflorum) plants have the lowest ICS value of 4.
Based on the results of the analysis of research data, the ICS value of this location is
categorized as "Medium" in 17 types of plants with the largest percentage, namely 50%.
The percentage of the number of other plant species based on the ICS category in detail can
be seen in Diagram 1.

The percentage of many
types of each category
3%

0%
9%

38%

50%

Very Low

Low

High

Very High

Medium

Diagram 1. Percentage and Number of Plant Species by ICS Category in Margo Rukun
Forest Farmer Group.
The ICS shows the potential practical applications of each plant ranked according to the
contribution of each separate application to survival in traditional cultures, along with
estimates of the intensity and exclusivity of use for each. The more benefits a plant has, the
higher the value of its cultural importance in a particular community.
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Diagram 2. Community efforts in conserving the protected forest of Batu Tegi FMU
According to research Helida et al. (2015) plants that have high cultural importance also
have high ecological importance. This is because people value a plant as important so they
will make conservative efforts to maintain the existence of a plant species in the future.
Based on the results of the study which can be seen on Diagram 2., there are several efforts
by the community around the protected forest of Batu Tegi FMU in preserving the forest in
order to maintain the existence of useful plants.
CONCLUSION AND SUGGESTION
Conclusion
Based on the results of ICS data analysis, galangal (Alpinia galanga) has the highest
ICS value of 56. Meanwhile, Randu (Ceiba pentandra) and jengkol (Archidendron
pauciflorum) plants have the lowest ICS value of 4. The higher the ICS value of a plant, the
higher the ICS value of a plant. the higher the ecological value. This can increase
community efforts to carry out useful plant conservation efforts in order to preserve the
protected forest of Batu Tegi FMU.
Suggestion
Abundant biodiversity requires better land management and extensive knowledge in the
use of forest resources. It is hoped that with this knowledge there can be a transfer of
knowledge from the older community to the younger generation.
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Abstract
This paper, shows the different types of heat transfer coefficient when the solar pump was
placed in the one of the solar still and was compared with the conventional solar still. The
different type of heat transfer coefficient were calculated from the experimental analysis
which were convective, evaporative, radiative and total heat transfer coefficient. For this the
Kumar and Tiwari model was used for calculation. Due to solar pump, evaporative cooling is
caused and surface area increases. A appreciable increment of 185.14% is observed in the
convective heat transfer coefficient for MSS, and overall heat transfer coefficient has
increased by 135.78% for MSS. This experiment was performed in November, 2021 in the
Jaypee University of Engineering and Technology.
Keywords: Conventional solar still, Desalination, heat transfer, solar pump
Nomenclature
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radiative heat transfer coefficient from water
to glass(W/m2-K)
total internal heat transfer coefficient from
water to glass (W/m2-K)

k

moist air thermal conductivity (W/m-K)

L
n
Ra
Pci

latent heat of vaporization (J/kg)
constant
Rayleigh number
saturated vapour pressure on inner glass
surface (Pa)
saturated vapour pressure on water surface
(Pa)
inner glass cover temperature (ºC)
temperature of water surface (ºC)
standard uncertainty
Stefan Boltzmann constant (W/m2-K4)
emissivity of water surface
emissivity of glass surface
effective emissivity

Pw
Tci
Tw
u

Abbreviations
CSS
FRP
GI
MSS

conventional solar still
fibre reinforced plastic
galvanized iron
modified solar still

1. Introduction
Water scarcity is the biggest threat to mankind in coming few decades. Continuous growth of
industrialization has resulted in polluted natural water resources and at the current rate of
consumption and rapidly increasing population is a major concern. Utilization of saline water
because of its large amount present on earth has been a topic of discussion of many research
scholars. Solar distillation is a technique which has surfaced and is developing at a rapid
pace. Because of its environmental friendly nature it has been appreciated, but this technique
is not utilized on commercial basis, because of its requirement of large surface area, and low
productivity.
Various researchers have contributed in improving productivity of solar stills [1] by
implementing various designs on conventional solar still with change in still geometry [2],
inclination of cover, depth of water, temperature of basin [3,4], and use of different heat
localization methods [5].
Dumka and Mishra have reported use of ultrasonic fogger for increment in distillate yield
[6,7]. Dumka et al. [8] have reported use of sand filled cotton bags in conventional solar still.
Use of sand filled cotton bags have increased yield of MSS by 28.56% and 30.99% for 30 kg
and 40 kg basin water. Augmentation of still with jute covered plastic balls has yielded 64%
more than CSS [9]. Dumka et al. [10] have reported experimental evaluation of single slope
solar still with augmentation of permanent magnets. Distillate yield recorded is 49.22%
higher with use of permanent magnets. Jamil and Akhtar [11] have reported effect of specific
height on performance of still on experimental basis. Sharma et al. [12] have reported use of
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cocopeat powder for heat localization and has achieved 30.89% increment in distillate output.
Dumka et al. [13] have reported use of solar powered fountain in conventional solar still to
increase productivity.
2. Experimental Setup

Two identical solar still with basin area 1m2 were fabricated from FRP material. The
thickness of FRP is 5 mm with upper and lower heights of 0.48 m and 0.2 m, respectively. An
iron transparent glass of thickness 4mm was used to cover solar still with inclination of 15.6º
with the horizontal. Solar still was painted black from inside for absorption of maximum
solar radiation. A black painted GI tray was used for basin water (0.74 mm thickness). The
solar pump utilized for this experiment has dimensions 16cm × 16cm × 3.5cm which was
placed in the centre of basin tray. Fig. 1 shows the photographs of CSS and MSS.

Fig. 1: Experimental photograph of CSS and MSS
Two K-type thermocouples (K 7/32-2C-TEF) have been used for the purpose of measuring
basin water temperature, inner glass cover temperature in CSS and MSS. One additional
thermocouple is used for measuring atmospheric temperature. Temperature was recorded
with help of DTC324A-2 temperature indicator during the experiment.
Tab. 1: Measuring instruments accuracy, range and standard uncertainties
Instrument
Accuracy
Range
Standard
Uncertainty
Graduated Cylinder
± 1 ml
0 - 250 ml
0.6 ml
Thermocouple
± 0.1°C
-100 - 500°C
0.06°C
Solar Power meter
± 10 W/m2
0 - 1999 W/m2
5.77 W/m2
The standard uncertainty is evaluated with the following expression:
= /√3
(1)
where, a is the accuracy of the instruments.
The experiments were performed at Jaypee University of Engineering and Technology, Guna,
India. The results of experiments were observed and generated on MATLAB 2017b.
3. Theory

Convective heat transfer coeffiecint (ℎ ) can be evaluated as:
ℎ
= ( . )
=
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Evaporative heat transfer coeffiecint (ℎ ) can be evaluated as:
ℎ = 0.016273. ℎ .

Radiative heat transfer coefficient (ℎ
ℎ

=

. . [(

(3)

) can be evaluated as:
+ 273.15) ]. [

+ 273.15) + (

+

+ 546.2]

(4)

where,
=

\noindent Overall heat transfer coefficient (ℎ
ℎ

+

−1

(5)

) inside the still:

=ℎ

+ℎ

+ℎ

(6)

4. Results and observations

Fig. 2 shows the variation of ℎ as a function of time, MSS has led throughout the
experiment. Average ℎ
for CSS and MSS was found to be 20.611W/m2-K and
54.120W/m2-K, respectively during the experiment. The use of solar pump has resulted in an
increment of the evaporative heat transfer coefficient by 162.57%.

Fig. 2: Variation of ℎ

as a function of time

Variation of ℎ as a function of time is shown in Fig. 3. Convective heat transfer coefficient
has increased remarkably due to the use of solar pump. During the experiment, the mean
values of the convective heat transfer coefficient were 3.938W/m2-K and 11.231W/m2-K for
CSS and MSS, respectively. A tremendous increment of 162.57% is observed in MSS in
contrast to CSS.
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as a function of time

Fig. 4 shows variation of radiative heat transfer coefficient (ℎ ) with respect to time. The
average radiative heat transfer coefficient was found to be 5.464W/m2-K and 5.417W/m2-K
for CSS and MSS, respectively. There is a decrement in ℎ for MSS, as CSS leads by
0.862%.

Fig. 4: Variation of ℎ

as a function of time

Fig. 5 shows the variation of the overall heat transfer coefficient with respect to time. It can
be observed CSS has a deficit in contrast to MSS. An increment of 135.78% has been
observed in the case of MSS.
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Fig. 5: Overall heat transfer coefficient as a function of time

5. Conclusion

Based on the experimental results and evaluation from CSS and MSS (CSS augmented with
solar pump), the following conclusions were drawn:
x The evaporative heat transfer coefficient has increased by 162.57% in the case of
MSS.
x A remarkable increment of 185.14% is observed in the convective heat transfer
coefficient for MSS.
x A decrement in radiative heat transfer coefficient of 0.862% by MSS in contrast to
CSS was observed.
x Overall heat transfer coefficient has increased by 135.78% for MSS.
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ABSTRACT
Watershed sustainability is important in maintaining the ecological and economic
sustainability of the people living around the watershed. Based on that fact, this study
specifically analyzes the location around the watershed which is managed with the
community. This study aims to analyze the condition of biodiversity watersheds in Indonesia
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and the Philippines as a recommendation for sustainable development in these locations. The
research was conducted in August – October 2019 at the Atok municipality, Benguet which
serves as the headwaters of the Amburayan River Basin, Philippines and Way Betung Sub
Watershed, where water resource for community in capital city of Lampung Province
Indonesia. Based on the results of the study, it is known that the biodiversity in watersheds in
the Philippines is 0.972 and in Indonesia 1.431. The Eveness Index in the Philippines is 0.421
and in Indonesia 0.583. Thus, it can be said that the biodiversity around the watershed at the
research site in Indonesia is higher than that in the Philippines. From the results of interviews
with respondents, it is known that this is influenced by regulations from the Indonesian
government that people are prohibited from doing intensive management around watersheds.
With conditions like this in the field, this research can be concluded that the conservation of
biodiversity around the watershed should be consider to social aspects due to influenced by
existing policies and the level of community compliance with applicable laws.
Keywords: sustainable, watershed, policy, conservation practices

1.Introduction
Watershed control has a reciprocal relationship between natural and human resources in order to
achieve ecosystem sustainability and ensure the benefits of these natural resources for humans (Putra
et al., 2019). Watershed sustainability can be guaranteed if all management activities are carried out in
accordance with the principle of sustainability. The principle includes a balance between productivity
and conservation (Emilia et al., 2013). The purpose of watershed management is to improve water
system stability, improve soil stability, including managing land degradation processes, increasing
farmers' incomes, and improving community behavior towards conservation measures to control
surface runoff and flooding (Lukman & Susanto, 2008).
The purpose of watershed management will be achieved if there is good and maintained biodiversity
or biodiversity. Biodiversity is an important component in ensuring the sustainability of the watershed.
This happens because biodiversity has several important values, namely existence, landscape services,
inheritance, choice, consumptive, and productive. Landscape services which are an important value for
biodiversity are also one of the important values for the sustainability of the watershed. Landscape is
an area of space on earth that has a complex system of biotic and abiotic activities (Wahyuni, 2015).
This article highlights the biodiversity in the selected watersheds in Indonesia and the Philippines.
Research on the biodiversity to support watersheds sustainability is rare. So far, many of the watershed
studies are related to erosion, water discharge, soil and water conservation (Wulandari et al., 2019).
The research locations chosen both in Indonesia and the Philippines where there are communities
make ecological efforts to conserve forest resources in their area by their own awareness.
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2.Material and Methods
2.1.Research Site
The study site in Indonesia is occupied by several ethnic groups namely: Sundanese, Javanese,
Lampung, Batak and other groups. While each group has its own method of forest conservation, a
Community Forestry Program was implemented in these villages for sustainable forest management.
Particularly forest park or conservation forest surrounding Way Betung watershed in research location
has the composition of agroforestry that consisted of mixed between forest trees with agriculture
crops, live stocks, and fisheries and managed based on Indonesia government regulations. In the
Philippines, on the other hand, the study site is river basin of the Amburayan, Atok municipality,
Benguet.
2.2.Socioeconomic Data Gathering
Socioeconomic data and information were collected from the selected community and interview by
using semi-structured. A sampling intensity of 91 and 139 was computed for the sites in the
Philippines and Indonesia, respectively, using formula as follows:
n = N / (1 + Ne2)
where:
n = Samples number
N = Total population
e = Error tolerance
2.3.Biodiversity Assessment
2.3.1. Assessing the Importance Value
All plant species which located inside the circular plots were identified and recorded. Determination
of taxonomic names and families plants were using relevant references.
Determination of the Importance Value Index (IVI) of trees will give influence estimation of sample
of Community Forestry and in the entire watershed area. The IVI was calculated each plant species
based on the relative density, relative dominance and relative frequency.
Relative Density = Total Number of Each Species x 100
Total Number of All Species
Relative Dominance =
Relative Frequency =

Dominance of Species
x 100
Total Dominance of Species

Frequency of Species
x 100
Total Frequency of All Species

IVI = Relative Density + Relative Dominance + Relative Frequency
2.3.2. Shannon-Weiner Diversity Index and Evenness Index
To know the assess of population variation (from different species) in such an ecosystem use the
Shannon-Weiner diversity index (H’). To make up the plant community use the Pielou’s Evenness
Index (J) that also for measuring the relative abundance of different species.
H’ = ∑ − (Pi * ln Pi)
i=1
Where:
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Index of Shannon-Weiner Diversity
The entire population fraction made up of species i
species richness or numbers encountered
sum of all species from species 1 to species S
J = H'/ln(S)

Where:
J = Index of Pielou’s Evenness
H’ = Index of Shannon-Weiner diversity (H’)ln(S) =
natural logarithm of species richness
3.Results and Discussion
3.1. Status of Ecological Conditions Based on Biodiversity Assessment
a) Species composition
In Philippines location founded total of 90 tree species (Picture 1) and belong to 10 families and
founded in the CF. The Pinaceae is the highest number of individuals in this site research location.
40
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Picture 1. Summary of number individuals and species in Atok, Benguet, Philippines
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Picture 2. Summary of number individuals and species in Way Betung, Lampung, Indonesia
There are 44 species of trees found in Communal Forest (CF) sample plots in the two research sites in
Indonesia. The identified species consist of 139 individuals belonging to 22 families. Data shows that
Fabaceae has the highest number of species and individuals in community forests., while
Dipterocarpaceae the highest species in farmlots. The species included in the Family Fabaceae are
Gliricidia sepium, Archidendron pauciflorum, Paraserianthes falcataria, Tamarindus indica, Erythrina
variegata, Parkia speciose. Family Fabaceae shows dominance at the study site for several reasons.
Most species in the Fabaceae family found are included in Multi Purpose Tree Species (MPTS) so
that the fruit of the trees can be used by the community (Mao et al, 2018). Besides, Fabaceae is also
beneficial for the ecology. Fabaceae has a high nitrogen content so it is good for soil nutrition
(Chechina dan Hamann, 2015).
b) Importance Value Index of Plant Species in Research Location
In the CF, it was founded Benguet Pine (Pinus insularis) as the most dominant species among 69
species (10 family) and have the highest IVI is 159.05% (see Table 1a). It was followed by Alnus
japonica 39.41%, Ficus sp 17.98%, Thea sinensis 11.99% and Dracontomelon dao 11.99%. This
condition can be as indication of preference of farmers for this species. Its also shown the species
suitability to existing agroclimatic of research location.
The Index of Shannon-Wiener diversity (H) is 0.437 and called as very low. It can be said that in
Philippines research location only few species existed. Also, it can be indicated that only these
species particularly the woody perennials are well-suited biophysical on the agroclimatic the study
locations. The species are evenly distributed across the CF indicated based on the Evenness Index i.e.
0.421
There are types of forest trees in Lampung, Indonesia, such as Dipterocarpaceae (for example Tenam),
Rhamnaceae (for example Afrika), Malvaceae (for example Kapuk Randu) or types of coffee shade
trees Dadap, Sengon, Gamal (Fabaceae). Based on these conditions, it can be predicted that the people
in the research locations have good awareness in the conservation of natural resources. In addition, it
is also known that the majority of communities in the research location has coffee as their forest
product . This condition is commonly found on the island of Sumatra. Especially for Diversity Index
and Evenness Index in Indonesia, high values are found in CF.
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Table 1a. Index of Shannon-Wiener Diversity and Index of Pielou’s Evenness across sampling plots
in Philippines
Main Plot
Communal Forest

Diversity Index
0.437 (Low)

Evenness Index
0.421 (Moderate)

Table 1b. Shannon-Wiener Diversity Index and Pielou’s Evenness Index across sampling plots in the
in Indonesia
Main Plot
Communal Forest

Diversity Index
1.172 (Moerate)

Evenness Index
0.616 (High)

3.2. Sustainability Watershed Biodiversity
The existence of the Diversity Index and Evenness Index values in Indonesia is higher because the
public understands the existence of government policies based on Law 5 of 1990 concerning
Conservation of Biodiversity and Ecosystems and Law 41 of 1999 on Forestry and its derivative
regulations. The community's compliance with forestry regulations regarding not being allowed to cut
trees in the conservation forest around the Way Betung watershed was recognized by 96% of
respondents from Indonesia. It is different with the Philippines where there is no specific regulation
regarding this matter for the research site forests. According to Wulandari et al (2019), such conditions
also support higher food security in these locations. Based on the findings in the field and analysis of
the data, it can be concluded that the conservation of biodiversity around watersheds must consider the
social aspects of the surrounding community and the policies that apply in the area. The importance of
social aspects in forest conservation efforts is not only found in forest resource conservation programs
but also in protected forest rehabilitation programs in West Lampung, Lampung, Indonesia (Wulandari
et al., 2021).
4. Conclusion and Recommendations
Based on the existing biodiversity, it is known that the diversity index in the Philippines’s watershed is
low, CF = 0.972, while those in Indonesia are moderate because of the diversity index in CF = 1.431.
It is different with the Evenness Index, biodiversity in Philippine CF is moderate (0.421). As for
Indonesia, have a high Eveness Index, which is 0.583 in CF.
The high CF biodiversity and Evenness Index in Indonesia compared to the Philippines is due to social
aspects that affect conditions on the ground. This happened because of the policy prohibiting the
community from cutting down trees or taking forest products other than NTFP. In addition, it is
supported by the community's compliance with the policy.
To enhance the efforts of the communities to restore the ecological conditions of their watersheds
towards to its sustainability, the following recommendations are hereby proposed:
1. Intensity information education campaign among the indigenous people about the need to restore
the ecological conditions within their watershed. The information campaign could be done by
both the national government agency (Department of Environment and Natural Resources for
Philippines and Ministry of Environment and Foresty for Indonesia) and the local government
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units. Creating awareness about the importance of the ecological balance is necessary to enable
them realize the need to restore the ecology. Their indigenous and local practices in ecological
restoration such as the practice of soil and water conservation measures, preservation of water
supply-enhancing species such a Giant Tree Ferns and other native tree species (‘kadasan’), wild
mushroom and birds and endemic species should be sustained.
2. For Indonesia, it needs strengthening of youth institution and educate the members in natural
resources management. For Philippines, educate the younger generation of the Ibalois about the
indigenous practices in natural resources management. This could be done by integrating these
topics in lectures in their elementary and high school curriculum. The elders should also involve
the young generation in their tree planting activities.
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ABSTRACT

The loss of forest functions by human activities is still common in Indonesia, including the
province of Lampung. The implementation of rehabilitation is one of the efforts to restore
damaged forest areas. In order to support the sustainability of the rehabilitation program,
the planning need to be carried out beforehand. The planning activities themselves are
closely related to the implementation of the rehabilitation program, namely the community,
including community forest (HKm) members. This study focuses on HKm group, precisely
in Margo Rukun forest farmer group in their role in forest rehabilitation planning, both in
terms of perception and participation. The purpose of this study is to identify the level of
correlation between perceptions and participation of community members of Margo Rukun
forest farmer group in planning for forest rehabilitation. This research was carried out at
Forest Management Unit (KPH) Batu Tegi in Margo Rukun forest farmer group in October
- November 2021. Primary data was collected using a questionnaire instrument, then
secondary data was obtained through a literatue study. Data analysis on the level of
perception and participation was obtained by using the likert scale analysis method, then to
identify the correlation between the level of perception and community participation in
forest rehabilitation planning was obtained by using the Spearman Rank analysis method.
After analyzing the data, it was found that the signification level score is 0.000 which is
lower than 0,05 that means there is a correlation between perception and participation
variables. It was also found that the coefficient correlation is 0,518 and positive which
means the variables have a strong correlation and undirectional. The level of perception and
community participation had a high correlation so that the success of planning the
rehabilitation program went well.
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INTRODUCTION
In supporting the priority policies of community economic empowerment in and
around forest areas, development activities and community economic empowerment are
carried out, one of which is through the development of Community Forests. However, to
reduce the impact of degradation due to community forest management, it is necessary to
carry out rehabilitation activities. Article 1 Government Regulation of the Republic of
Indonesia No. 26 of 2020 concerning Forest Rehabilitation and Reclamation, it is explained
that Forest and Land Rehabilitation, hereinafter abbreviated as RHL, is an effort to restore,
maintain and improve forest and land functions to increase their carrying capacity,
productivity and role in maintaining life support systems.
Efforts to rehabilitate land must actively involve the community. Efforts to restore the
condition and function of land so that it can be productive again that actively involve the
community in its management and handling to the fullest is called community-based land
rehabilitation. According to Mamuko et al. (2016) the success of forest and land
rehabilitation programs is strongly influenced by many factors, including; technical,
institutional and socio-economic factors of the community. Obstacles that are often faced
from technical aspects include soil conditions, climate and other ecological aspects, in
institutional aspects due to following project procedures are often faced with obstacles to
implementing activities. Meanwhile, in the socio-economic aspect, the success of the
program is influenced by perceptions and behaviours as factors that encourage the level of
community participation.
Community perception and participation in the planning stage is key factor in
supporting and ensuring the success of the rehabilitation program. Perception is related to
his understanding of the program, while participation as a form of voluntary action is
actively involved in the rehabilitation program. This study aims to determine the correlation
between community perceptions and participation in forest rehabilitation planning activities
at KPH Batu Tegi, Lampung.
RESEARCH METHODS
This research was conducted at KPH Batu Tegi. The research was carried out from
October to November 2021. The data collection method was carried out by direct interview
techniques assisted by a questionnaire in the form of a list of questions asked to
respondents. The object of this research is a member of the Margo Rukun farmer group.
Collecting data by using purposive sampling, namely, determining the sample with certain
considerations (Sugiyono, 2013).
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The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the
form of data on the characteristics of Margo Rukun forest farmer group, such as name, age,
gender, formal/non-formal education, main livelihood, secondary livelihood, distance of
land from residence and area of land management. Primary data was obtained from the
results of the questionnaire instrument which was distributed to members of farmer groups.
The primary data will then be processed to determine the farmers' perceptions and
participation in the rehabilitation planning activities. Secondary data that supports this
research was obtained through a literature study including a list of KTH members, the
general condition of the research including: location, physical environment, and socioeconomic conditions of the community as well as land conditions, location maps and maps
of farmers' arable land. Secondary data were obtained from the monograph of Pekon Datar
Lebuay and from KPH Batutegi as well as research results or other important notes related
to the research.
The data were then analyzed using a Likert scale to determine the level of
perception and participation, with range of score showed in the tables below.
Table 1 Category of score in Perception
No
1
2
3
4

Range of Score
4
3
2
1

Category
Very Agree
Agree
Disagree
Very disagree

Table 2. Category of Score in Participation
No
1
2
3
4

Range of Score
4
3
2
1

Category
Very Often
Often
Seldom
Never

Rank Spearman analysis used to analyze the correlation between perceptions and
community participation in forest rehabilitation planning at KPH Batu Tegi. Spearman rank
correlation test is a test used to knowing the strength of the relationship between the
independent and the dependent variables (Sugiyono, 2013). Spearman correlation is
denoted (rs) provided that the value of rs is not more than the price (-1 rs +1). If the value
of rs = -1 means a perfect negative correlation, rs = 0 means there is no correlation, rs = 1
means the correlation is very strong. (Riduwan, 2013).
The next step is to test the hypothesis. Hypothesis testing is done with SPSS by
looking at the significance value. (Prayitno, 2009) states that if the significance value is
<0.05 and the correlation coefficient is positive, then H1 is accepted. Therefore, it can be
concluded that the provisions are as follows:
a. If the significance value is > 0.05, then Ho is accepted and H1 is rejected
b. If the significance value is <0.05, then Ho is rejected and H1 is accepted.
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RESULT AND DISCUSSION
A. Perception Level at Margo Rukun Forest Farmer Group
The level of perception of the Margo Rukun forest farmer group was analyzed using
a Likert scale. The results of the analysis of the level of farmers' perceptions of forest
planning activities obtained results as shown in the following table.
Perception Level in Margo
Rukun Forest Farmer Group
1000
800
600
400
200
0

Very Agree

Agree

Disagree

Very
Disagree

Picture 1. Perception Level in Margo Rukun Forest Farmer Group
From the graph above, it can be seen that farmers' perceptions of forest
rehabilitation planning activities are quite high. It can be seen from the number of highest
scores found in the opinion very agree with a total score of 942. The second highest score is
agree with the number 916. While the lowest score is disagree with a score of 22. The
opinion very disagree has a score of 37. It can be concluded that the level of perception of
Margo Rukun's farmers towards forest rehabilitation planning in its various stages is very
high.
The high level of perception of members of the Margo Rukun farmer group towards
forest rehabilitation planning activities is caused by several factors, including the high
public awareness of planning a rehabilitation program, besides that it is known that
members of the Margo Rukun farmer group feel the importance of a rehabilitation program
(Wulandari et al., 2018). This is in line with the opinion of Sudomo (2011) which states
that forest rehabilitation activities in Indonesia are one of the efforts to motivate the growth
of awareness and attention of all components of society to realize environmental
improvements so that the function of forest resources can develop properly.
B. Participation Rate at Margo Rukun Forest Farmer Group
The level of participation of Margo Rukun forest farmer groups was analyzed using
a Likert scale. The results of the analysis of the level of farmer participation in forest
planning activities are obtained as follows:
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Participation Rate at Margo
Rukun Forest Farmer Group
1200
1000
800
600
400
200
0
Very Often

Often

Seldom

Never

Picture 2. Participation Rate at Margo Rukun Forest Farmer Group
From the graph above, it can be seen that the participation of farmers in forest
rehabilitation planning activities is quite high. This can be seen from the highest number of
scores found in very often opinions with a total score of 1008. The second highest score is
often with a number of 528. While the lowest score is seldom with a score of 4. Opinions
never have a score of 168. It can be concluded that the level of Farmer Margo Rukun's
participation in forest rehabilitation planning in various stages is very high.
Several factors influence the high level of perception of members of the Margo
Rukun forest farmer group towards forest rehabilitation planning, among others, forest
rehabilitation planning activities are considered very important to facilitate program
implementation, one of which is institutional preparation (Wulandari Iet al., 2021).
Members of the Margo Rukun group consider institutions to be one of the factors that
become the main basis for a program where there is a structured hierarchy of programs to
be implemented.
C. Level of Correlation between Perception and Participation in Margo Rukun Forest
Farmer Group
The level of correlation between perceptions and participation of Margo Rukun
farmer groups was analyzed using Spearman's Rank analysis. The results of the analysis of
the level of correlation between farmers' perceptions and participation in forest planning
activities obtained results as shown in the following table.
Table 3. The level of correlation between Perception and Participation of Margo Rukun
Forest Farmer Group by using Spearman's Rank analysis
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From the table above, the significance value or Sig. (2-tailed) of 0.000 because the
significance value is < less than 0.05, it can be said that there is a significant relationship
between the perception variable and participation. In addition, the correlation coefficient is
0.518 and is positive, meaning that the level of strength of the relationship or correlation
between the perception variables and participation is strong and in the same direction so
that the higher the level of farmer perception, the participation will also increase. The level
of community perception and participation has a high correlation so that the success of the
rehabilitation program planning goes well.
CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Conclusion
Margo Rukun forest farmer group has a high level of perception of forest
rehabilitation planning activities. This high level of perception is because most people have
realized the importance of planning activities as one of the systems in the forest
rehabilitation program. The high level of correlation between perceptions and participation
illustrates that the high community perception of planning forest rehabilitation activities
goes hand in hand with participation in forest rehabilitation planning activities.
Recommendation
Empowerment of the community around the forest in the form of community forest
needs to be improved so that the community gets optimal benefits while still paying
attention to the sustainability of the forest itself. This requires support from various parties,
including the local government.
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Abstract: Necessary financial resources that are the result of profitable business and work of the
company. Namely, these are already accumulated parts of net profit, collection of principal of
long-term placements, long-term provisions, effects of revaluation, depreciation or some
unspecified source can be defined as assets of the company that arose autonomously in the
company itself. It should be pointed out that these are essentially financial resources that
represent the basis for real financing of the company's activities. This essentially means that the
basis of real financing develops autonomously in the companies themselves. There are three
important preconditions for the existence of financial resources, which are called the so-called
company's assets. self-financing, which are most often that the company operates in reality and
that it essentially exists, that it has been profitable, i.e. that it has operated with a profit for a long
period of time (past), that it is attractive for future investments.
Keywords: finance, company, management, top management.
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1. INTRODUCTION
Assets that represent the result of profitable operations and work of the company (accumulated
net profit), collection of principal of long-term placements, long-term provisions, effects of
revaluation, depreciation or some unspecified source can be defined as assets of the company
that arose autonomously within the company.
There are three important preconditions for the existence of financial resources, which are called
the so-called company's assets. self-financing and these are most often:
¾ That the company operates in reality and that it essentially exists,
¾ That it has been profitable, i.e. that it has operated with a profit for a long period of time
(past),
¾ That it is attractive to future investors. Self-financing is a secure asset of the company
resulting from its successful operations, but this category is not a simple category of
assets [1-5].
Self-financing funds can be viewed from different aspects:
¾ By volume of assets (gross and net),
¾ Through the time limit of financing (permanent and occasional self-financing),
¾ Through availability deadlines with them
¾ Through the costs necessary for financing, etc.
¾ Internal and external funds generated by the company.
2. LENDING AS A FORM OF CORPORATE FINANCING IN REAL CONDITIONS
AND OBSERVED IN REAL TIME FRAMES
Lending is one of the oldest forms of financing companies. It is based on the debtor-creditor
relationship between a participant who has a surplus of funds (or just wants to borrow them for
an agreed fee) and another participant who needs them. It is a debt-trust relationship in which
essential trust is established between business partners.
The result of the lending phenomenon is the establishment of credit as an instrument through
which the business and development of a company managed by top management is financed.
Most often, it is the placement of a certain amount of funds by the bank to the client
(company) under contractually determined conditions in terms of: amount, interest rates, related
fees to the bank, currency, duration of financing and collateral elements.
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The loan, within the financing, refers to:
• A certain amount of money, received by a third party,
• Purpose,
• The cost of using borrowed funds,
• The time period in which the funds can be used,
• Time in which borrowed funds must be repaid,
• Other conditions that imply different securing of contracted financing.
Credit is a traditional form of financing. The loan is obtained at the beginning of the
business relationship, and in the case of leasing, for example, the delivery of equipment, funds,
technology is required, so naturally.
The loan is active through the motive that is in the expected return on investment by the
user, and for example leasing in the form of an operation in which the user does not use its own
fund, because it is fully given by the lessor in the contractual relationship.
3. JOINT VENTURES AS A FORM OF FINANCING AND OBSERVATION IN THE
CONDITIONS OF REAL BUSINESS OF THE COMPANY
Joint ventures, unlike interest-bearing loans, are defined as compensation for its use, return on
investment is in itself a share of business success, and conversely, uncertainty of business
success is a risk, but also an incentive for investors to contribute to business improvement.
Joint ventures, as a form of financing, most often arise from the broader context of a
country's foreign economic component.
From a financing point of view, interest in joint ventures can be an important source of
financing for companies.
The financing of joint work is entered into with the following characteristics:
• The work is financed by two or more companies,
• The risk is borne jointly and the profit is shared with each other in some pre-determined
amounts,
• Mutual rights and obligations are regulated by a special agreement,
• Investment can be limited in time and is usually long-term,
• The investment is usually closed to third parties,
• It is a specific project to which the investment relates, etc.
Joint venture as a source of financing for a particular business with the expected profit as the
main motive for all parties investing in a particular project is a specific investment where risk is
always present and, as a rule, to a greater extent than the loan business.
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Instead of looking for other sources of investment, the parties to the business pool the
available funds in order to jointly finance a business activity. Let us add that a specific joint
venture does not mean that one of the parties has not found another source of financing, in
addition to its own funds, which can significantly complicate future relations, especially if the
company's business is bad and it is in a difficult position to return expected amounts.
4. FINANCIAL CONSOLIDATION AND RESTRUCTURING AS A FORM OF
FINANCING
A large number of companies, especially those that are not constantly successful, eventually
come to a complex business and financial situation. Insufficient competitiveness, reduced sales
(or complete inability to sell), increased costs above the selling price, illiquidity, etc., lead to
scarcity of sources of financing for companies, slowing down or interrupting their reproductions.
Given the significant material values found in these companies, their revitalization is often
approached.
Figure 1: Overview of the basic parts of remediation in companies.
FINANCIAL CONSOLIDATION AND
RESTRUCTURING

REMEDIATION IN A BROADER
SENSE - ECONOMIC
REMEDIATION

SANIRANJE U UŽEM
SMISLU - FINANSIJSKO
SANIRANJE

Source: Author (2021).
In practice, there are two types of remediation:
(1) rehabilitation in a broader sense - economic rehabilitation and
(2) rehabilitation in the narrow sense - financial rehabilitation.
Rehabilitation is being carried out with a clearly defined goal, which would be to return the
company to regular operations. Economic rehabilitation refers to the entire set of measures that
should first identify the causes, and then eliminate them, so that the company's business returns
to the zone of profitable business. Financial rehabilitation, or rehabilitation in a narrower sense,
is aimed at establishing financial balance.
The long-term loss is an indicator that the market does not accept the company's offer.
Interruption of the reproduction flow of the mentioned companies prevents the continuity of
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business and leads to bankruptcy in the long run. Lack of own and / or inability to obtain
financial resources lead to a real need for financial consolidation of the company.
It is most often about finding new sources of financing outside the company. Financial
consolidation should prevent the company's bankruptcy, and after that it follows that it is able to
try to return to the zone of normal business. Therefore, the total interventions (financial and
other) that are undertaken should return the company to the previous state of profitable business.
Financial consolidation company has its own course or process. As part of financial
consolidation, the analysis of the financial result should be performed first, as the ratio of income
and costs, ie the objective situation in which the company finds itself. This represents the
establishment of the relationship between the selling price and the cost price of individual
products that the company places on the market.
After that, the top management should determine the causes of the losses. This is followed
by an analysis of the financial position, with special emphasis on the analysis of the company's
financial balance. In the framework of this analysis, it is necessary to take into account the shortterm and long-term aspects, relevant to the search for financial sources that will be able to
establish a balanced relationship between financial resources and business operations of the
company.
The analysis of indebtedness should identify the risk of current and potential creditors so
that the company would not fall into a difficult financial situation, ie so as not to fall into a
position that it is unable to repay borrowed funds or funds to be repaid on the basis of
agreements, contracts and the like.

CONCLUSION
Small countries are in the process of continuous transition and transformation of the economic
system. This is expressed especially in societies that have moved from the socialist system of
economic management and society to the capitalist way of organizing the economy and society.
Social processes, especially in recent decades, have affected all legal entities in one economy, at
the same time requiring them to react quickly and adapt to new living and working conditions.
The changes were especially pronounced in the ownership relations of legal entities, but
also in real business decisions that are continuously made by the top management of
heterogeneous companies in newly formed or transformed companies, especially in countries
created by the breakup of the former Yugoslavia.
In such conditions, the need for unification of financial reporting is growing both in the
companies and in the economies of the mentioned countries, with the evident presence of
unification and standardization of financial reporting.
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Abstract: The notion of financing in modern business conditions implies the acquisition of
financial resources, their placement, return of financial resources and harmonization of financial
relations according to the sources of financing. Such realistic business conditions require respect
for the entire financing process in the process of making valid decisions by top management. In
essence, it can be said that in countries in transition there is a great need for respect for funding
because such a procedure can significantly affect the overall financing of the economy, investing
in the economy of transition countries, disinvestment processes and more, which is important for
the survival of number of active legal entities in one economy.
1. INTRODUCTION
The notion of financing in modern business conditions implies the acquisition of financial
resources, their placement, return of financial resources and harmonization of financial relations
according to the sources of financing. Such realistic business conditions require respect for the
entire financing process in the process of making valid decisions by top management.
The following processes are continuously changing in the financing process:
• Financing
• Investing
• Disinvestment - as opposed to investing
• Defining - the opposite process of financing
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Funding is a process that should be viewed as a process that includes several units, and the
most important are:
• Raising money as a basic component of financing, but not the most important because it is the
beginning of a process that still has its important stages.
• Investment is the second phase in which the acquired funds are invested in assets and linked to
various features of fixed and current assets
• Refunds are the third stage where the invested funds are released from the roundabout
business and reinvest in accordance with the needs of the company.
• Reconciling sources of financing with investments is an important phase because changes in
assets and resources are constantly occurring in the company's operations. At this stage, these
changes are adjusted to the sources of financing in liabilities with investments in assets.
In order for a company to be able to start the process of regular business, top management
must provide a certain optimal amount of money for the process of the company's functioning.
With this necessary amount of money, top management provides the necessary funds for work,
production management, then starts production and finally the sales manager collects finished
products, which should be considered as possible management in modern business conditions [15].
2. TYPES AND FORMS OF FINANCING OF SIGNIFICANCE FOR BUSINESS
DECISION MAKING OF TOP MANAGEMENT
The top management of the company should pay special attention to the existence of several
important forms of financing in the regular business of companies. In the study, the author will
mention only the most important types (forms) of financing that should be taken into account by
top management in the real business of companies.
Figure 1: Overview of types and forms of financing important for business decision-making of
top management
TYPES OF FINANCING

BY
OWNERSHIP
OF FUNDING
SOURCES

ACCORDING TO THE
AVAILABILITY OF
SOURCES

ACCORDING TO
THE ORIGIN OF THE
FUNDING SOURCE
Source: Author (2021).
Types of financing can be:

www.istanbulkongresi.org

225

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

• According to the availability of sources:
- short-term financing, available for up to one year
- Medium-term financing, available for 1-5 years
- Long-term financing, available for more than 5 years and can be
• According to the origin of funding sources:
- internal, created by the company itself
- external, which are obtained outside the company
• By ownership of funding sources:
- own sources, and there is no obligation to return them
- someone else's, where the sources must be returned within a certain period of time.
The functioning of the real economy enables the existence of several subsystems within the
company, of which the financial system is one of its most important parts through which top
management can manage the functions of the company as a whole.
No economy can function autonomously, that is, it cannot function without an appropriate
financial system of the economy in which the company operates. The financial system has its
subsystems (monetary, banking, etc.), through which, more or less, it functions efficiently. Its
basic task is to enable the smooth functioning (flow) of funds in a socio-economic community.
This is especially important for the functioning and observation of the functioning of companies
that predominate in underdeveloped economies, ie in transition economies that are largely
dependent on the external environment.
Financing is as old as an objective need and phenomenon, as much as established
commodity-money relations. It is, in a very specific way, a very important activity, both at the
macro (functioning of the economy as a whole) and at the micro-level (observation of individual
business of the company).
Funding is subject to change and funding changes over time. It should be noted that the
change will certainly be in the near and distant future, which will inevitably lead to new levels of
adjustment, which essentially means that the company's top management has a constant need to
adjust to make realistic and valid business decisions [6-8].
In the field of finance, new products and new market participants are constantly appearing.
The diversity of products, markets and participants corresponds to the level and structure of a
particular economy. Every higher level of economic development requires not only more
financial resources, but also some new forms of financing, as a means for its functioning at a
higher quality level.
These trends are especially taking place in highly developed countries, where they are
becoming increasingly complex, posing new challenges to businesses. The changes brought
about by technical and technological progress and its constant development also initiate the
establishment of new sources of financing both in companies and when looking at the economy
as a whole.
Each component of the financial system (financial markets, financial institutions and
financial instruments) has an appropriate role in its adequate functioning. None of them can
leave their own role to anyone else, because they represent a single whole. Only adequately
incorporated and regulated can be the lever of rapid economic growth and development of any
country [9-10].
The financial system functions through the financial market. The financial market is an
institutional mechanism created by a company with the aim of channeling savings and other
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financial services from those who have surplus funds to those individuals and institutions that are
willing to pay for them.
3. THE FUNCTIONS OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM
The functions of the global financial system can be observed most often through:
1. Savings function,
2. Liquidity function (transfer of securities to cash and vice versa),
3. Payment function,
4. Function of policy implementation (employment, inflation, sustainable economic
development, etc.),
5. Wealth function (accumulation of value by economic participants as a result of their
savings),
6. Credit function,
7. Risk function.
Such an observation of the functioning of finance can mean that financing in an
economy is close to real, and in such a framework companies themselves have the
opportunity to survive and develop within expected and planned limits, which can be seen as
advanced observation of finance from the point of view of real management.
4. FORMS OF FINANCING AS A BASIS OF BUSINESS DECISION-MAKING TOP
MANAGEMENT IN TRANSITIONAL ECONOMIES
The modern constellation of relations in financing implies constant monitoring of events by
the top management of the company and the adoption of real information from the economic
environment of companies.
This essentially means that classical forms of financing are gradually losing their
primacy in the structure of sources, giving way to new forms of financing. That is why today
we can talk more and more about modern forms of real functioning of financing, which is
adopted by almost all top managers of companies, especially those who want their
companies to have a constant ascending line of growth and development.
The range of individual forms, with sub-forms is so large that it is almost difficult to
count and identify all of them. However, starting from a high level of abstraction, it is
possible to identify four basic groups of funding sources:
a) Own funds, regardless of the time of their creation and current form,
b) Borrowed funds (classic loans, different maturities, etc.),
c) Various forms of joint ventures
e) New (specific) forms of financing that are developing more and more.
Daily changes in all markets are evident. The level of funds required and forms of
financing have changed, depending on several factors, among which are unavoidable:
• Time in which the business of a company is analyzed,
• Position of the company on the market (leader, company with average market share,
satellite, etc.)
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• Position of the company in the reproduction chain (producer of raw materials, company
whose inputs are widely used by other companies, finalists),
• The size of the conquered and promising market
• Situation on the financial market,
• Development of the economy in which it operates,
• “Accumulated” accumulations and the value of assets at its disposal,
• Level of indebtedness of the company,
• Development of money and capital markets, etc.
In addition to the listed factors that determine certain forms of financing, it is possible to
list several of them. In the analysis of the factors that determine the forms of financing, no
division is definite, nor can it be pretended to include all of them. Instead, in addition to
identifying the basic determinants, it is important to point out some of the important ones for
making business decisions by the top management of the company, namely:
• First, that in modern business there are more forms of financing than at any time in
economic history,
• Second, certain forms, which were dominant in a certain period or in an economy, give
way to some other forms,
• Third, with the development of a market economy, new forms of financing are being
developed, which are replacing the classic ones, especially in some areas of business,
• Fourth, globalization and all the changes that are taking place at an extraordinary pace will
require new forms of financing, and
• Fifth, modern information technology allows financial markets to connect very quickly.
Funding that is seen as a dynamic process by top management may include some of the
important parts that indisputably participate in the overall management of companies,
namely:
• raising funds,
• investment of funds,
• refund, and
• aligning funding sources with investments.
In each of these phases, the role of the financial manager is very important. Financial
management has another important function that it must fulfill. Namely, financial
management has the obligation of continuous regular reporting to top management. It has a
special place both on the side of inflows and on the side of outflows in companies in which
it makes important decisions related primarily to real financing in companies.
CONCLUSION
The financial structure of a company managed by top management is a very variable category.
Not all sources of financing are equally acceptable from the point of view of price, maturity, risk,
etc. factors, so their optimal combination is required so that the decisions of top management are
as close as possible to the optimal ones for the company they lead.
Before making the appropriate business decision by the top management, it is preceded by the
preparation of numerous calculations and analyzes related to the issues of making certain forms
of financing. The cost of individual sources basically consists of two parts, namely the cost of
obtaining funds and the cost of using funds in transition economies.
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ÖZET
Finansal hile, işletmelerin büyüklüğü, bulunduğu sektör, zamanlaması bakımından her işletme
için kurumsal bir problem haline gelmiştir. Finansal hilelerin teşhisi ve tespiti; işletmenin
örgüt yapısı, işletme faaliyetlerinin yürütülme tarzı ve işletme kültürünün analiz edilmesine
dayanmaktadır. Hileli işlemlerin gerçekleşmiş olabileceğine ya da gerçekleşeceğine dair
ipuçları veren hile belirtileri alanyazında “kırmızı bayraklar” olarak da ifade edilmektedir.
Finansal hilenin ortaya çıkarılmasında göz önünde bulundurulması gereken durumlardan birisi
de hile yapan kişilerin çeşitli özellikleridir. Hileli eylemleri gerçekleştiren bireylerin sahip
oldukları ortak genel özelliklerin bilinmesi de hileli işlemlerin teşhis ve tespit edilmesine
ilişkin süreçlerde kontrol gücünün örgüt yönetiminde/hile araştırmacısında olmasını
sağlayacaktır. Bu çalışmada hile yapan kişilerin belirgin bazı özellikleri açıklanmaya
çalışılmıştır. Bu özellikleri barındıran kişilerin çalıştıkları işletme ya da kuruma karşı
kesinlikle hileli bir eylemde bulunacağı anlamına gelmese de bu özellikleri taşıyan kişilerin
önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hileli eylemlerin önlenmesi
noktasında en etkin ve etkili savunma aracı etik değerlerdir. Kurumların etik değerlere uygun
ve dürüstlük ilkelerine bağlı çalışanlara sahip olması finansal hileli iş ve işlemlerin
yaşanmasında ve tespitinde büyük önem arz etmektedir. Etik kültürünün hâkim olduğu bir
kurumda hileli eylemlerin gerçekleşmesi diğer kurumlara göre daha zordur. Hileyle
mücadelede hilekârdan daima bir adım önde olmak için kontrol faaliyetlerinin etkin biçimde
uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle bütün çalışanların hilekâr özelliklerine ne kadar
uygun olup olmadıklarının denetlenmesinin finansal hileli eylemlerin önlenmesinde etkili bir
araç olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal hile, Hilekâr özellikleri, Hilelerin önlenmesi, Kırmızı bayraklar
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ABSTARCT
Financial fraud has become a corporate problem for every business in terms of the size of the
enterprises, the sector in which it is located, and its timing. Diagnosis and detection of
financial frauds; It is based on the analysis of the organizational structure of the business, the
way the business activities are carried out and the business culture. Fraud indications that give
clues that fraudulent transactions may or will occur are also referred to as "red flags" in the
literature. One of the situations that should be considered in the detection of financial fraud is
the various characteristics of the cheaters. Knowing the common general characteristics of
individuals who commit fraudulent acts will also ensure that the control power is in the
organization management / fraud investigator in the processes related to the diagnosis and
detection of fraudulent transactions. In this study, some distinctive features of cheaters were
tried to be explained. Although it does not mean that people with these characteristics will
definitely commit a fraudulent act against the business or institution they work for, people
with these characteristics should be considered as an important risk factor. The most effective
and effective defense tool at the point of preventing fraudulent acts is ethical values. It is of
great importance for institutions to have employees who comply with ethical values and
adhere to the principles of honesty in the realization and detection of financial fraudulent
business and transactions. It is more difficult for fraudulent acts to occur in an institution
where the ethical culture is dominant than in other institutions. In order to always be one step
ahead of the fraudster in the fight against fraud, control activities must be implemented
effectively. For this reason, it is thought that checking whether all employees are suitable for
their fraudulent characteristics will be an effective tool in the prevention of financial
fraudulent actions.
Keywords: Financial fraud, Fraudelent features, Fraud prevention, Red flags

1.GİRİŞ
1988 yılında ACFE’nin kuruluşundan bu yana hile incelemesi (fraud examination) adı altında
yeni bir meslek ortaya çıkmıştır. Muhasebe, hukuk, psikoloji, kriminoloji ve müfettişlik
görevlerini birleştiren bu meslek hilenin bütün boyutlarıyla incelenmesini amaçlamaktadır
Genellikle amaç, hile ile ilişkisi olan kişi, hile yapan kişi ile teşekkül halinde hareket eden
kişiler, hile yapan kişileri yönlendiren yöneticiler, hilenin büyüklüğü ve malî tablolar
üzerindeki toplam etkisi, hilenin yapıldığı dönemler, hile yöntemleri ve bunların
uygulamalarını saptamak, hileyi ortaya çıkarma yöntemi ve hilenin meydana gelmeden önce
ortaya çıkarılıp çıkarılamayacağı ile hilenin tekrar yapılmasının önlenmesi yöntemlerini
ortaya koymak olmaktadır (Kandemir ve Kandemir,2012:41). Uzun yıllar boyunca yapılan
çalışmalar ve araştırmalar %100 kesinlikte olmasa da bir hilekar profilini ortaya koymaktadır.
Kesin bir delil oluşturmasa bile hilenin önlenmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır.
Bireyler, Baskı fırsat veya haklı gösterme şeklindeki finansal hile unsurlarından bir veya
birkaçının oluşturduğu durum ile finansal hileye başvurmaktadır(Kılıç ve Önal ,2021:471),
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Mesleki şüphecilik, denetçinin sürekli sorgulayan bir davranış ve tutum içerisinde olmasını ve
denetim kanıtlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmesini ifade etmektedir. Hile yapan kişiler
bazı genel ortak özelliklere sahiptirler. Ancak bir kişinin bu özelliklere sahip olması, onun
mutlaka hile yaptığı veya yapacağı anlamına gelmemektedir (Şengür,2021:283). Kırmızı
bayraklar işletmelerde ortaya çıkabilecek potansiyel risk faktörleridir (Önal ve
Kılıç,2019:550).
2. HİLENİN ÖNLENMESİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yöneticileri, stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımında olduğu gibi
hileyle mücadele sürecinde sorumluluklarını yerine getirirken proaktif yaklaşımları
benimsemelidir(Ulucan ve Özdemir,2013:77).
insan kaynakları yöneticisi, potansiyel hilekarın karakteristik özelliklerini bünyesinde
barındıran kişileri istihdam etmekten kaçınmalıdır.
İnsan kaynakları, tutum ve kişilik testleri uygulayarak, etik standartlara uyma eğilimi içinde
olmayan bireyleri ortaya çıkarır. Böylece dürüst çalışanları istihdam etmiş olur. İşletmeler
için çalışanların gelecekteki performansını belirleyebilmek için özgeçmiş kontrolleri önem arz
etmektedir.
Geçmişte hileli işlemlerin içinde yer almış kişiler arkalarında bir takım izler bırakmaktadır.
Bu kişilerin geçmişteki iş yerleri ile iletişim kurulması bu izlerin ortaya çıkarılmasında bir
fırsat oluşturmaktadır.
Önleyici yaklaşımda potansiyel hilekârlar tespit edilmeye çalışılır. Bunun için özgeçmiş
incelemeleri, adli sicil kaydı, referans kontrolü ve kredi notu kontrolleri yapılır. Karakter
analizi testleri ile kişinin dürüstlük ve etik değerleri hakkında fikir sahibi olmaya çalışılır.
Böylece hile yapma potansiyeli olan kişinin işe alım sürecinde tespit edilmesi hedeflenir.
İnsan kaynakları yöneticileri, hile yapma potansiyeli yüksek kişileri,
engellemek
zorundadırlar.
3. HİLEKAR ÖZELLİKLERİ
Hile ile mücadelede ilk aşama hile belirtilerinin anlaşılması ve ortaya çıkartılmasıdır
(Özbirecikli ve Öksüz,2016:26) Düşmanını tanımayan, mücadelede yenilir. Psikolojik savaşın
birinci adımı, hasmını ve kendini iyi tanımaktır(Tarhan,2002:169). Suçlu profili çıkarmanın
amacı, şüphelileri bulmaya yardımcı olabilecek kişilik bilgilerini sağlamak, suçu işleyen kişi
ya da kişilerin kişilik özelliklerini ele verebilen ipuçlarının tanımlanması ve yorumlanmasıdır
(Cantürk ve Cantürk,2004:3). Suçlunun yetiştirilme tarzı, suç öncesi aldığı eğitimi ve kültürel
yapısı ile her türlü gelişimsel bozukluklar ve suçun işlenişinde kişideki mevcut bozuklukların
etkisinin tespiti, gerek suçun önlenmesi gerekse failin bulunmasında yardımcı rol oynar
(Cantürk ve Cantürk,2004:5).
Hileyi engellemek veya tespit edebilmek için denetçilerin şüpheciliği elden bırakmadan, her
olayı incelemesi gerekir. Hilekârlar arasında yapılan araştırmalarda genellikle benzer
koşulların hileye sebep olduğu görülmektedir, işinden memnun olmayan, madde veya kumar
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bağımlılığı olan, finansal borçları artan, “diğer çalışanların da hile yaptığını” gören ve
yakalanmayacağını düşünen kişiler, hile yapmaya yatkın olmaktadır(Erol,2016:15).
Kayıtlara geçirilen hile vakaları incelendiği zaman, hile eylemine karışanların bir takım
karakteristik özelliklerinde yığılma olduğu görüşüne ulaşılmıştır. ACFE 2016 yılı Hile
Raporunda, hile yapanların;
- %40’ını çalışanlar,
-%37’sini yöneticiler,
-%19’unu ise işletme sahiplerinin ve üst yönetimin oluşturduğunu,
- %55’inin 31-45 yaş aralığında ve %69’unun erkek olduğunu,
- %42’sinin 1-5 yıl arasında, %27’sinin ise 5-10 yıl arasında işletmede çalıştığını,
- Çalışanların hile yapma olasılığı daha yüksek olsa da, işletme sahiplerinin yaptıkları hileler
ile daha fazla zarara neden olduğunu ve hilenin tespit edilmesinin daha uzun sürdüğünü,
- Eğitim düzeyi yükseldikçe hilelerin daha karmaşık, tespit edilmesinin daha zor ve işletmeye
maliyetinin daha yüksek hale geldiğini ortaya koymuştur.
Ayrıca “kırmızı bayraklar” olarak nitelendirilen Kişinin imkânlarını aşan bir hayat standardı
sürdürmesi, finansal sıkıntıda olması, müşteri ve tedarikçilerle olağandışı bir yakınlık
kurması, yetki ve sorumluluklarını paylaşmak istememesi, en çok görülen hile
belirtilerindendir. Yöneticilerin şahsi borçlarının fazla olması, dürüst olmayan yönetim,
yıllarca izin kullanmayan yöneticiler, yönetim kadrosunda liyakatin azalması, kumar gibi kötü
alışkanlık sahibi olan yöneticilerin varlığı, yönetimle ilgili hile riskini ortaya koyan
belirtilerdir
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG „ Bir Suistimalcinin Profili‟ raporunu
hazırlamıştır. Rapora göre tipik bir suistimalcinin özellikleri (Badeli,2019:15):
-Yaş grubu olarak 36-55 yaşları arasında (araştırmaya konu olan hilekârların %69‟u)
-Çoğunlukla erkek (%79), fakat kadınların oranı 2010 yılında %13 iken %17‟ye yükseldi.
-Mağdur edilen şirket içerisinden (%65)
-Üst düzey yönetici ya da genel müdür konumunda (%34)
-Şirkette çalışma süresi 6 seneden fazla (%38)
-Zorba biri olarak tanımlanıyor (%18)
-Kendilerini işletme içerisinde saygınlığı olan kişiler olarak tanımlıyorlar
-Başkalarıyla işbirliği yapmış olma olasılığı yüksek
ACFE’nin 2020 çalışmasında hile yapanların %70'inden fazlası erkek olarak gösterilmektedir.
Bununla birlikte tabloda görüldüğü gibi erkekler, kadınlardan önemli ölçüde daha büyük bir
ortalama maliyet kaybına neden olmuştur. Bu, hile araştırmalarında önemli bir cinsiyet
eşitsizliği bulan ACFE’nin geçmiş çalışmaları ile tutarlıdır (Yılmaz,2021:61).
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Tablo:1 Cinsiyet-Hile Oranları
Cinsiyet

Çalışan

Yönetici

İşletme Sahibi

(USD)

Kadın

%36

%27

%86

85.000

Erkek

%64

%73

%14

150.000

Kaynak: (ACFE, 2020, s. 43)
Yaş: ACFE 2020 çalışmasından anlaşılmaktadır ki, mali kayıplar kişilerin yaşıyla birlikte
artma eğilimindedir. 56-60 ve 60+ yaş aralığındakiler, tüm vakaların %10'undan daha azını
oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda mali kayıp oranlarının yaşa göre dağılımı gösterilmiştir
(ACFE, 2020, s. 45).
Tablo:2 Yaş-Hile Oranları
Yaş
<26
Dağılımı

26-30

31-35

36-40

ABD ($)

65.000

80.000

150.000 141.000 213.000 207.000 400.000 575.000

20.000

41-45

46-50

51-55

55-60

60>

Eğitim Seviyesi: ACFE 2020 çalışmasında hile yapanların eğitim seviyesi ile ortalama mali
kayıp arasında bir ilişki bulunmuştur. Genel olarak, kayıpların eğitimle ilişkili olmasını
beklenmektedir, çünkü daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanlar, daha yüksek yetki
pozisyonlarına sahip olma eğilimindedir ve dolandırıcılık yapmak için daha fazla teknik
beceriye sahip olabilmektedir. Hilekârlar risk alma eğilimlidirler ve risk almaktan
kaçınmamaktadırlar(Çetin, 2018:4756). Hilekarların büyük bir çoğunluğu daha önce hiç suç
işlememiş kişilerden oluşmaktadır. Güncel araştırmaya göre, hilekarların %88’i daha önce hiç
ceza almamış ve yargılanmamış kişilerden oluşmakta, %5,5’i yargılanmış ama hüküm
giymemiş ve %5’i ise daha önce cezaevine girmiş kişilerdir (Ataman ve Aydın,2017:9).
Kişisel özellikleri bakımından zekâ düzeyleri yüksektir veya kendilerinin daima çok zeki
olduklarını düşünürler. Kendilerini diğer insanlardan daha fazla önemserler ve bencildirler.
Çevrelerindeki insanları aşağılar ve küçümserler. Başarısızlıktan korkmazlar, risk alırlar,
şanslarına ve kendilerine güvenirler dolayısıyla asla yakalanamayacaklarını düşünürler.
Yaratıcı fikirlere sahip, işleriyle aşırı ilgili ve yeniliklere açık kişilerdir. Kurallara uyma
konusunda sıkıntı yaşarlar, kural tanımazdırlar. Sinirli ve şüpheci yapıdadırlar. Sosyal olarak
izole olmuş kişilerdir. İşyerine enerken onlar gelip en geç onlar çıkmakta ve tatil yapmadan
yıllarca çalışabilmektedirler. Bunun sebebini de hile yaptıkları ortamı bıraktıklarında
yerlerindeki boşluk sebebiyle yaptıklarının ortaya çıkması endişesidir. Yüksek zevkleri, pahalı
hobileri ve istekleri olan hilekârlar hırslı ve açgözlüdürler (Ataman ve Aydın,2017:9).
Hileli eylemlerin ortaya çıkartılması sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus
kişilerin davranışlarında ve hareketlerinde meydana gelen ani değişimlerdir. Hileli eylemi
gerçekleştirdikten sonra kişiler genellikle bir korkuya kapılmaktadır (Türedi,2020:34). Bu
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korku kişilerde sinirlilik ve çeşitli davranış bozukluklarına sebep olabilmektedir. Baskı
altındaki kişiler daha hızlı hareket etme ve daha hızlı konuşma eğilimi içerisindedirler.
Sonuç olarak Hilekarların özelliklerinin bilinmesi ve denetimde bir araç olarak kullanılması,
hilenin önlenmesi ve hile ortaya çıkan kayıpların engellenmesi bakımından işletmelere önemli
faydalar sağlayacağı düşünülmektedir.
4.SONUÇ
Finansal hilelerin yaşanmadan önlenmesi, hileli eylemlerin gerçekleştikten sonra tespitinden
ve işletmeye olan maliyetinden daha düşük olacaktır. Finansal hilelerin yaşanmadan
önlenmesinde en etkin ve etkili savunma aracı etik değerlerdir. Kurumların etik değerlere
uygun ve dürüstlük ilkelerine bağlı çalışanlara sahip olması finansal hileli iş ve işlemlerin
yaşanmasında ve tespitinde büyük önem arz etmektedir.İşletme çalışanlarının etik değerlere
sahip olup çalışan personellerinin de bireysel durumlarının takibi hileli işlemlerin
önlenmesine katkı sağlayacaktır. Hilekarların özelliklerinin bilinmesi ve bu durumun
denetimde bir araç olarak kullanılması, finansal hilenin önlenmesi ve hile ile ortaya çıkan
kayıpların engellenmesi bakımından işletmelere önemli faydalar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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ÖZET
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK), ülkemizde uygulanan
muhasebe sistemini uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun hale getirmek için
kurulmuş ve bu alandaki çalışmalarına da devam etmektedir. KGK, bu çalışmalar kapsamında
günümüze kadar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) adı altında yayınlanan
birçok standardı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adı altında da ülkemizde
yayınlayarak muhasebe sistemimizi uluslararası muhasebe sistemine entegre etmeye
çalışmaktadır. Entegrasyon çalışmaları sadece mevcut muhasebe uygulamaları ile değil aynı
zamanda hesap planları içerisinde de olmalıdır. Bu doğrultuda KGK, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı taslağı yayınlayarak, mevcut sistemimizde
kullanılan, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) içerisinde yer alan, tek
düzen hesap planında da bir değişiklik yapmaya hazırlanmaktadır. KGK, bu kapsamda daha
önceden bir taslak hesap planı yayınlamış olup bu hesap planı ile ilgili taraflardan yayınlamış
olduğu hesap planı hakkında görüş toplamıştır. Yayınlanan bu hesap planı taslağı,
kullanılmakta olan tekdüzen hesap planında yer alan düzenlemeye göre; bazı hesapları
kaldırıldığı, bazı hesapların adlarının değiştirildiği bazı hesaplarında ilk defa kullanıldığı
görülmektedir. Bu çalışmada, mevcut tekdüzen hesap planında yer alan 10 Hazır Değerler
grubu ile finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağında yer alan 10 Nakit ve
Nakit Benzerleri hesap grubu teorik olarak karşılaştırılacak olup uygulama örnekleri ile de iki
grup arasındaki farklar ifade edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Finansal
Raporlama Standartları, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı

www.istanbulkongresi.org

237

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

ABSTRACT
The Public Oversight Accounting and Auditing Standards Board (KGK) was established to
align the accounting system applied in our country with international financial reporting
standards and continues to work in this area. Within the scope of these studies, KGK tries to
integrate our accounting system into the international accounting system by publishing many
standards published under the name of International Financial Reporting Standards (IFRS) in
our country, also under the name of Turkish Financial Reporting Standards (TFRS).
Integration studies should not only be in current accounting practices, but also in charts of
accounts. In this direction, KGK is preparing to make a change in the uniform chart of
accounts, which is included in the Accounting System Implementation General Communique
(MSUGT), which is used in our current system, by publishing a draft Chart of Accounts in
accordance with International Financial Reporting Standards. In this context, the KGK has
previously published a draft chart of accounts and gathered opinions about the chart of
accounts it has published from the parties concerned. This draft chart of accounts published,
according to the regulation in the uniform chart of accounts in use; some accounts have been
removed, some accounts have been renamed, and some accounts have been used for the first
time. In this study, the 10 Cash and Cash Equivalents account groups in the current uniform
chart of accounts and the 10 Cash and Cash Equivalents account groups in the chart of
accounts in accordance with financial reporting standards will be compared theoretically and
the differences between the two groups will be expressed with application examples.
Keywords: International Financial Reporting Standards, Turkish Financial Reporting
Standards, Draft Chart of Accounts in Compliance with Financial Reporting Standards

1.GİRİŞ
Ülkemizde uygulanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), 26 Aralık 1992
tarih ve 21447 sayılı resmi gazete ile yayınlanmıştır. Bu tebliğde, 1 Ocak 1993’de isteğe
bağlı, 1 Ocak 1994 tarihi itibariyle de zorunlu olarak uygulamaya geçilmesi gerektiği ayrıca
belirtilmiştir. Anılan tebliğ içerisinde “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap
Planı Açıklamaları” başlığı altında yer alan bölümde işletmelerin, muhasebe sistemlerini
tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorunda olduğu ve hesapların
çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği (www.ismmmo.org.tr) gibi gerçekleşeceği
ifade edilmiştir. Türkiye’de MSUGT uygulanırken aynı zamanda Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS)’na geçmek için çalışmalar yürütülmekteydi. 1994 yılında
Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB) bünyesinde oluşturulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
(TMUDESK) ile standartlaşma çalışmaları kurumsallaşmıştır. 1999 yılında bir kanuna
eklenen madde ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurularak muhasebe
standardı çalışmaları farklı bir boyut kazanmıştır (Özbek, 2019:357). 2001 yılında Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuş olup (TMUDESK)’in görev ve yetkilerini
devralmış, nihai olarak da 02 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile birlikte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
kurulmuştur. Mevcut tek düzen hesap planı (TDHP) hazırlanırken Uluslararası Finansal
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Raporlama Standartlarının gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanmış bir hesap planı
olmamasına rağmen, çoğu standarda uyumlu bir hesap planı konumundadır. Ancak, bu
noktada bazı eksiklikleri olduğu da bir gerçektir (Akay ve Nacimudinova, 2006:76). Hem bu
eksiklikleri gidermek hem de UFRS’na uygun bir hesap planını oluşturmak adına KGK
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı (FRSUHPT)
(www.kgk.gov.tr)’nı kamuoyunun erişimine açmış olup belirli bir süre ilgili taraflardan özel
hususlarda görüş talep etmiştir. Bu çalışma da TDHP’da yer alan 10 Hazır Değerler grubu ile
finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağında yer alan 10 Nakit ve Nakit
Benzerleri hesap grubu teorik olarak karşılaştırılmış ve uygulama örnekleri ile de iki grup
arasındaki farklar ifade edilmiştir.
2.TEK DÜZEN HESAP PLANI (TDHP)
TDHP, 1992 yılından bu yana yürürlükte olan ve gerçeğe uygun sunumun haricinde, vergi
mevzuatına yatkınlığı nedeniyle muhasebe standartları uygulamalarında birçok açıdan
eksiklikler barındıran bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eksiklikler, KGK’nın
standartlara yönelik yeni düzenlemelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte daha da belirgin hale
gelmiştir (Dinç ve Atabay, 2019: 180). Bu hesap planı muhasebe uygulamalarında kullanılan
hesapları belirli bir düzen ve sıralama ile kodlamıştır. TDHP, 1. DÖNEN VARLIKLAR hesap
sınıfı içerisinde 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 olmak üzere yedi grup düzenlenmiştir. Bu gruplar
içerisinde birinci sırada yer alan ilk grup 10 Hazır Değerler grubudur. 10 Hazır Değerler
grubu, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına
uğramadan paraya çevirme imkânı bulunan varlıkları (Menkul kıymetler hariç) kapsar. Bu
grubu kasa, alınan çek, banka gibi hesaplardan oluşur (www.gib.gov.tr). İşletmelerin en likit
varlıklarını oluşturan kasa, banka ve çek, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
(MSUGT) Tekdüzen Hesap Planı’nda Hazır Değerler, Finansal Raporlama Standartlarına
Uygun Hesap Planı Taslağı’nda ise Nakit ve Nakit Benzerleri olarak ifade edilmektedir. Bu
hesap grubu işletmenin likidite durumu ile günlük faaliyetlerini sürdürme olanağına sahip
olup olmadığını tespit etmede en önemli göstergedir (Doğan, 2021:21)
3.FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI
TASLAĞI (FRSUHPT)
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 25/12/2018 tarihinde
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’nı yayınlamış olup taslak
hakkında bazı özel hususlarda kamuoyundan ve ilgili taraflardan görüş talep etmiştir. Taslağın
yayınlanmasındaki amacı ise KGK, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı;
bilanço usulünde defter tutan teşebbüs ve işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını
sağlıklı ve güvenilir bir biçimde geçerli finansal raporlama çerçevesine göre izlemesini ve
finansal tablolarını geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlamasını
sağlayacak bir muhasebe sistemi oluşturabilmeleri, sunulan finansal bilgilerin gerçeğe ve
ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir olma niteliklerinin
arttırılması, işletmeler tarafından kullanılan hesaplarda ve muhasebeleştirme esaslarında
uygulamada tekdüzenin sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla
(www.kgk.gov.tr) hazırlandığını ifade etmiştir. Taslak, 1. DÖNEN VARLIKLAR hesap sınıfı
içerisinde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 olmak üzere on grup düzenlenmiştir. Bu
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gruplar içerisinde birinci sırada yer alan ilk grup 10 Nakit ve Nakit Benzerleri grubudur. 10
Nakit ve Nakit Benzerleri grubu; nakit ve nakit benzerlerinin izlendiği hesaplardan oluşur. Nakit,
işletmedeki nakit ile vadesiz mevduattan oluşur. Nakit benzerleri ise, tutarı belirli bir nakde
kolayca çevrilebilen ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yüksek likiditeye sahip kısa
vadeli yatırımlardır. Nakit benzerleri; kısa vadeli yükümlülükler için nakit yönetiminin bir
parçası olarak elde bulundurulan ve yatırım amacıyla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın
nakit benzeri olarak kabul edilmesi için değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde
dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin önemsiz olması gerekir (Taslak, syf.17, 3.
prg).
Hem TDHP hem de Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı arasında
10 Hazır Değerler ile 10 Nakit ve Nakit Benzerleri grupları arasında hesap adı ve hesap
kodlarında bazı değişiklikler olmuştur. Bu iki grup arasında yer alan farklılıklar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Nakit ve Nakit Benzerleri ile Hazır Değerlerin Karşılaştırması
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı
Taslağı
1. Dönen Varlıklar
10 Nakit ve Nakit Benzerleri
100 Nakit Kasası
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
104 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan
Nakit Benzeri Niteliğindeki Alacaklar
105 Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul
Kıymetler
106 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar
108 Banka Mevduatı Limit Kullanımları ()
109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kaynak: FRSUHPT ve TDHP

Tek Düzen Hesap Planı
1.

Dönen Varlıklar
10 Hazır Değerler
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
108 Diğer Hazır Değerler
-

Tablo 1’den de görüldüğü gibi taslak ile TDHP arasında 10’lu grup içerisinde bazı hesapların
adı ve kodunun aynı olduğu, bazı hesapların kodu aynı kalmak kaydıyla hesap adına bazı
eklemeler yapıldığı ve ilk defa taslakta yer alan yeni hesaplara yer verildiği ve tek düzen
hesap planında yer alan bazı hesapların da taslak metinde yer almadığı görülmektedir.
100 Nakit Kasası ve 100 Kasa Hesaplarının Karşılaştırması
Taslak; TDHP’da 100 Kasa hesabının kodunu koruyarak hesabın adını Nakit Kasası olarak
değiştirmiş ve “100 Nakit Kasası” olarak taslakta yer vermiştir. Ayrıca yabancı paralar kasası
raporlama dönemlerinde oluşan olumlu kur farklarının “664 Kur Farkı Kazançları” hesabının alacağına, olumsuz farklarında “674 Kur Farkı Zararları (-)” hesabının borcuna
kaydedilmesini uygun görmüştür (Önal ve Kılıç, 2019:74).
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101 Alınan Çekler Hesaplarının Karşılaştırılması
Taslak “101 Alınan Çekler” hesabının kodunda ve adında herhangi bir değişiklik yapmamış
ancak alınan çeklerin vadesine göre üç farklı ayrıma gitmiştir. Bu ayrıma göre; her an tahsil
edebilecek olan çeklerin “101 Alınan Çekler” hesabında, on iki ay veya işletmenin normal
faaliyet dönemi içinde tahsil edilebileceği uygun bir vadesi olan yani dönen varlık olarak
değerlendirilebilecek çeklerin “122 Alınan İleri Tarihli Çekler” ve ileri tarihli (vadeli)
çeklerden duran varlık olmasına göre de “222 Alınan İleri Tarihli Çekler” hesabında takip
edilmesini uygun görmüştür (Önal ve Kılıç, 2019:74).
Örnek: ABC işletmesi 01/06/2021 tarihinde %18 KDV dahil olmak üzere 118.000 tl’lik satış
yapmış olup karşılığında bir çek almıştır.
a) Alınan çekin her an tahsil edilebilir nitelikte olması varsayımına göre,
b) Alınan çekin 01/09/2021 tarihli olması varsayımına göre,
c) Alınan çekin 01/07/2022 tarihli olması varsayımına göre, gerekli muhasebe kayıtlarını
yapınız.
a)
b)
c)

FRSUHPT’e Göre
101 Alınan Çekler
118.000
600 YİS
100.000
391 HSP KDV
18.000
122 Alınan İleri Tar. Çekler
118.000
600 YİS
100.000
391 HSP KDV
18.000
222 Alınan İleri Tar. Çekler 118.000
600
YİS
100.000
391 HSP KDV
18.000

a)

TDHP’e Göre
101 Alınan Çekler
600 YİS
391 HSP KDV

b)

Herhangi bir değişiklik yoktur.

c)

Herhangi bir değişiklik yoktur.

118.000
100.000
18.000

102 Bankalar Hesaplarının Karşılaştırılması
Taslak; TDHP’da 102 Bankalar hesabının kodunu ve adını korumuş ancak hesabın çalışma
şeklinde vadeler üzerinden vadesine göre üç farklı ayrıma gitmiştir. Taslak, bu hesabı
işletmenin yurtiçindeki ve yurtdışındaki vadesiz mevduat hesapları ile nakit benzeri olarak
nitelendirilebilecek kadar kısa vadeli örneğin; üç ay veya daha kısa vadeye sahip vadeli
mevduat hesaplarının izlenmesinde kullanılır. Nakit benzeri olarak nitelendirilemeyecek,
örneğin; üç aydan uzun vadeye sahip vadeli mevduat hesapları da bu hesapta değil “115
Bankalardaki Vadeli Mevduat” ya da vadesi bir yıldan uzun olması durumunda “205
Bankalardaki Vadeli Mevduat” hesaplarında izlenir şeklinde düzenlemiştir (Taslak, syf.25, 1.
prg).
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Örnek: ABC işletmesi 01/06/2021 tarihinde kasasında bulunan %20 faiz oranı ile vadesiz
mevduat hesabında bulunan 50.000 tl’lik tutarı
a) Bir aylık vade ile yatırmış olması varsayımına göre,
b) Dört aylık vade ile yatırmış olması varsayımına göre,
c) 18 aylık vade ile yatırmış olması varsayımına göre, gerekli muhasebe kayıtlarını yapınız.

a)
b)
c)

FRSUHPT’e Göre
102 BANKALAR
100 KASA
115 BANKALARDAKİ VAD.
MEVDT
100 KASA
205 BANKALARDAKİ VAD.
MEVDT
100 KASA

50.000

b)

TDHP’e Göre
102 BANKALAR
100 KASA
Herhangi bir değişiklik yoktur.

c)

Herhangi bir değişiklik yoktur.

a)
50.000

50.000

50.000
50.000

50.000
50.000
50.000

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Hesaplarının Karşılaştırılması
Taslak; TDHP’da 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) hesabının adını ve kodunu
koruyarak herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan; çekle
veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Bu hesapta izlenen çekler karşı
tarafça her an tahsil edilebilir olan ancak henüz tahsil için bankaya verilmemiş çeklerdir.
Verilen ileri tarihli çekler bu hesapta değil, kısa veya uzun vadeli yükümlülük olmasına göre,
“322 Verilen İleri Tarihli Çekler” ya da “422 Verilen İleri Tarihli Çekler” hesabında izlenir
(Taslak, syf.25, 1. prg).
104 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Niteliğindeki Alacaklar
TDHP’a göre, kredi kartları ile yapılan işlemler 108 Diğer Hazır Değerler veya 127 Diğer
Alacaklar hesaplarından birisinde işlemin durumuna göre muhasebeleştirilmektedir. Ancak
TDHP’da bizzat kredi kartlarına ilişkin herhangi bir hesap yer almamaktadır. Taslak, kredi
kartı ile yapılan satışların muhasebeleştirilmesine yeni bir hesap ile burada yer vermiştir.
Örnek: ABC işletmesi 01/06/2021 tarihinde kasasında bulunan %18 KDV dahil 5.900,00
tl’lik kredi kartı ile satış yapmıştır. İşletme ile banka arasında yapılan mutabakat gereği
herhangi bir kesinti yapılmamakta olup bir gün sonra işletme hesaplarına geçiş
sağlanmaktadır.
a)

FRSUHPT’e Göre
104 Krd. Krt. Yap. Sat. Nak. B 5900
600 YİS
5.000
391 HSP KDV
900

a)

TDHP’e Göre
108 DİĞ. HAZ. DĞR.
600 YİS
391 HSP KDV

5900
5.000
900

105 Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul Kıymetler
Taslak; TDHP’da 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar ile 112 Kamu Kesim Tahvil Senet
ve Bonolar hesabının kodunu ve adını kaldırarak vade durumlarına göre de 105 Nakit Benzeri

www.istanbulkongresi.org

242

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Niteliğindeki Menkul Kıymetler hesabında muhasebeleştirilmesine yer vermiştir. Menkul
kıymetler elden çıkarıldığında ise kayıtlı değeriyle alacak kaydedilir. Elden çıkarıldığında
ortaya çıkan kar “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına
İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul
Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar” hesaplarına kaydedilir.
Örnek: ABC işletmesi Halkbank’tan vadesi 1 ay olan vadesinin sonunda değeri 2000 TL olan
devlet tahvilini 1850 TL’ye bankadaki hesabından ödeyerek almıştır.
a)

FRSUHPT’e Göre
105 Nakit Bnzr Nit. Men. Kıy. 1850
102 BANKALAR

a)
1850

TDHP’e Göre
112 Kamu Kes Thv. Snt. Bono

1850

102 BANKALAR

1850

106 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar
Bu hesap, “102 Bankalar” hesabında izlenen nakit benzeri niteliğindeki mevduat hesapları,
“105 Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul Kıymetler” hesabında izlenen nakit benzeri
niteliğindeki menkul kıymetler ile “104 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri
Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar dışında kalan diğer nakit benzeri
varlıkların izlenmesinde kullanılır. Nakit benzeri niteliği taşımayan finansal varlıklar bu
grupta değil, Finansal Yatırımlar grubunda izlenir. Nakit benzerleri türlerine göre alt
hesaplarda izlenebilir. Bu hesabın işleyişi “105 Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul
Kıymetler” hesabının işleyişi gibidir (Taslak, syf.26, 6. prg).
108 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-)
Taslak, hesabı, nakit ve nakit benzerleri grubunun toplam tutarını düzeltir. Cari hesap şeklinde
çalışan vadesiz mevduat hesaplarının (kredili cari hesaplar) bankalar tarafından tanınan
limitler dâhilinde, geçici olarak eksi kalanlara düştüğü durumlarda, ek olarak kullanılan
tutarlar, banka kredileri hesabında değil, nakit varlıkların tutarını düzelten bir hesap olarak bu
hesapta izlenir. Bankalar nezdinde açılan kredili cari hesaplarda bankanın tanıdığı limitler
çerçevesinde negatif bakiyeye düşüldüğünde, finansal raporlama dönemlerinde banka
hesabının alacak kalanı bu hesaba aktarılır. Kullanılan limit ödendiğinde bu hesaba borç
kaydedilir (Taslak, syf.27, 1. prg).
Örnek: ABC işletmesinin müşterisine vermiş olduğu 5000 tl’lik bir ödeme emrinin
bankadaki vadesiz hesabında yeterli bakiye olmadığı için bankanın tanımış olduğu eksi
limitten ödenmiştir.
a)

FRSUHPT’e Göre
102 BANKALAR
5000
108 BNK. MVDT. KL.
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109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca değer düşüklüğüne tabi
olan nakit ve nakit benzerleriyle ilgili olarak ortaya çıkan değer düşüklüğü karşılıklarının
izlenmesinde kullanılır. Hesap, değer düşüklüğü ayrılan varlıkların türüne göre alt hesaplara
ayrılabilir. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değer düşüklükleri bu hesabın
alacağına, “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin
Değer Azalış Zararları” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir
(Taslak, syf.27, 3. prg).
4.SONUÇ
KGK, finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağını yayınlamış ve bu hususta
ilgili tarafların görüş ve önerilerini de alarak son nihai halini verip yayınlanması
beklenmektedir. Finansal raporlama standartlarına uygun hesap planının yayınlanması ile
yaklaşık olarak otuz yıldır kullanılan TDHP’da artık ömrünü tamamlamaış olacaktır. Bu
çalışmada da yayınlanan hesap planı taslağının TDHP’da yer alan 10 Hazır Değerler grubu ile
finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağında yer alan 10 Nakit ve Nakit
Benzerleri hesap grubu teorik ve uygulamalı olarak karşılaştırılmıştır. 100 Kasa, 101 Alınan
Çekler, 102 Bankalar ve 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) hesaplarının ad ve
kodlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Taslak, TDHP’da yer almayan, yeni getirilen
104 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Niteliğindeki Alacaklar, 105 Nakit
Benzeri Niteliğindeki Menkul Kıymetler, 106 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar adı altında yeni
hesaplar getirmiştir.
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ÖZET
Teknolojinin hızla gelişimiyle bilgisayarlar gibi birçok elektronik cihaz eğitimden sağlığa,
bankacılıktan havacılığa günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan modern yaşamın
vazgeçilmez unsurları oldular. Bu tür cihazların kullanım performansının artırılmasının yanı
sıra, daha küçük ebatlarda olması, daha az güç tüketimi ve daha gürültüsüz çalışması gibi
kullanıcı isteklerine göre de geliştirilmeleri devam etmektedir. Elektronik cihazların uygun
sıcaklıkta güvenilir çalışma koşullarına sahip olması için soğutulması çok önemlidir. Bu
noktada pim kanatlı ısı emiciler (PFHS), ısı transferini iyileştirmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Pim-kanatlı bir ısı emicide, ısı transferinin iyileştirilmesi, sıvı karışımının
uyarılması ve termal sınır tabakasının kesintiye uğraması ve optimum ısı değişimi için
genişletilmiş etkili yüzey alanıyla birlikte yönetilir. Bu çalışmada, elektronik cihazların
soğutulması için kullanılan bir ısı emici analizi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
programı ile sayısal olarak sunulmuştur. Daire kanatçıklı, kare kanatçıklı, üçgen kanatçıklı ve
çokgen (altıgen) kanatçıklı 4 farklı ısı emicinin basınç düşüşü ve termal performans
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Dizilimi ve boyutları aynı olan kanatçıklar için kademeli
düzenlemede bakır tüp malzeme kullanılmıştır. Soğutucu akışkan olarak benimsenen su, kanal
giriş kesiti hidrolik çapı ile hesaplanan Re sayısına göre farklı hızlarda kanala gönderilmiştir.
Reynolds sayısı 5000 <Re < 12000 aralığı için yapılan analizlerde ısı emici tabanına sabit ısı
akısı (2 kw/m2) sınır koşulu uygulanmıştır. Standard k-ω türbülans model, zorlanmış taşınım
ısı transferi çözümlemesinde türbülanslı sıvı akışını tanımlamak için benimsenmiştir. Akış
özelliklerini detaylandırmak için hız vektörleri ile sıcaklık konturları verilmiş, basınç düşüşü,
Nusselt sayısı, yüzey sürtünme faktörü ve bunlara bağlı performans kriteri (PEC) değerleri
elde edilmiştir. Re sayısının artmasıyla bütün modellerde basınç düşüşü ve Nu sayısı artmış,
yüzey sürtünme değerleri azalmıştır. En etkin ısı emici, daire kanatçıklı model olarak tespit
edilmiştir.
Anahatar Kelimeler: ısı emici, mikro pim-kanatçık, elektronik soğutma, ısı transferi
ABSTRACT
Many electronic devices such as computers have become indispensable elements of modern
life, used in almost every field from education to health, from banking to aviation with the
rapid development of technology. In addition to increasing the usage performance of such
devices, they continue to be developed according to user requests such as smaller size, less
power consumption and more noiseless operation. It is very important to cool electronic
devices in order to have reliable working conditions at the appropriate temperature. At this

www.istanbulkongresi.org

246

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

point, pin fin heat sinks (PFHS) are widely used to improve heat transfer. In a pin-fin heat
sink, the improvement of heat transfer is managed together with the excitation of the fluid
mixture and the interruption of the thermal boundary layer, and the enlarged effective surface
area for optimum heat exchange. In this study, a heat sink analysis used for the cooling of
electronic devices is presented numerically with the Computational Fluid Dynamics (CFD)
program. The effects of 4 different heat sinks with circular fins, square fins, triangular fins
and polygonal (hexagonal) fins on the pressure drop and thermal performance were
investigated. Copper tube material was used in staggered arrangement for the fins with the
same arrangement and dimensions. The water adopted as the coolant was sent to the channel
at different velocities according to the Re number calculated with the hydraulic diameter of
the channel inlet section. In the analyzes made for the Reynolds number 5000 <Re < 12000
range, a constant heat flux (2 kW/m2 ) boundary condition was applied to the base of the heat
sink. The standard k-ω turbulence model is adopted to describe turbulent fluid flow in forced
convection heat transfer analysis. Velocity vectors and temperature contours were given to
detail the flow properties, pressure drop, Nusselt number, surface friction factor and
performance criterion (PEC) values related to them were obtained. As the Re number
increased, the pressure drop and Nu number increased, and the surface friction values
decreased in all models. The most effective heat sink has been determined as the circular fin
model.
Keywords: heat sink, micro pin-fin, electronics cooling, heat transfer
1. GİRİŞ
Üretilen ısının etkin bir şekilde uzaklaştırılması ve elektronik cihazların güvenli çalışma
sıcaklığında tutulmasını sağlamak için, soğutma sistemi önemli bir rol oynamaktadır. Veri
merkezlerinin kapasitesi ve sayısındaki artışla birlikte, 2010 yılında küresel elektrik
tüketiminin %1,3'ünü oluşturan veri merkezlerinin devasa güç tüketimi [1], günden güne
artmaya devam etmektedir. Veri merkezi pazarının sürekli büyümesiyle birlikte, güç tüketimi
her yıl %15–20 artmaktadır [2]. Şu anda, soğutma sistemlerinin güç tüketimi, veri merkezleri
tarafından ortalama olarak tüketilen toplam elektriğin yaklaşık %40'nı oluşturmaktadır [3]. Bu
nedenle, soğutma verimliliğini artırmak, hem veri merkezlerinin hem de günlük yaşamda
kullanılan cihazların enerji tüketimini azaltmada kilit bir rol oynamaktadır.
Tipik masaüstü CPU'ları (merkezi işlem birimleri) 100 W'a kadar dağılabilir iken üst düzey
CPU'lar stok durumunda 280 W'a kadar ulaşabilir. Çalışma hızı arttığında, termal yayılım
gereksinimi 300 W'ı geçebilir. Sonuç olarak, bu tür CPU'lar 1 MWm−2'ye kadar ısı akısı
değerleri elde edebilirken, sıcak noktalarda ısı akısı 10 MW m−2'ye kadar ulaşabilmektedir
[4]. Genellikle alüminyum kanatlardan yapılan geleneksel ısı alıcılar yeterli ısı dağılımı
sağlayamadığından, sıvılarla zorlanmış konveksiyondan veya faz değişimli ısı transferinden
yararlanan yeni soğutma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir [5],[6] .
Düşük termal direnç, düzgün sıcaklık dağılımı, taban yüzeyinde düşük maksimum sıcaklık ve
düşük pompalama gücü, bir soğutucu için temel gereksinimlerdir. Pim kanatlı su soğutmalı
soğutucular endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, ısı emiciler üzerine
yapılan araştırmalar esas olarak geometrik şeklin [7],[8], kanat yapısının [9],[10],[11],[12],
kanat düzeninin [13],[14] ve soğutucuya ve diğer dolgu maddelerine [15] veya faz değiştiren
malzemelerin eklenmesinin ısı alıcının ısı transfer performansı üzerindeki etkisine
odaklanmıştır. Bir ısı emicinin ısı transfer performansı, geometrik parametreler dikkate
alınırsa geliştirilebilir [8]. Yeom ve arkadaşları [9], bir soğutucunun ısı yayma performansı
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üzerinde değişen kanat yüksekliği ve çapı ile ilişkili farklılıkları incelemek için sayısal bir
simülasyon yöntemi kullanmıştır. Pandit ve arkadaşları [11], daha düşük pim yüksekliğine
sahip cihazların daha yüksek ısı transfer katsayıları elde edebileceğini öne sürmüştür. Sajedi
ve arkadaşları [12], pim kolonunun arkasındaki sıvı ayrılmasını azaltmak için pim yüzgecinin
arkasına bir bölme eklemişlerdir. Bu eklenen bölme, ısı emicinin termal direncini etkili bir
şekilde azaltmıştır. Yoavp ve arakdaşları [8], farklı geometrik düzenlemelere sahip su
soğutmalı pim kanatlı ısı alıcıların termal ve hidrolik performansını araştırmıştır. Kanat
sayısının arttırılması termal performansı biraz iyileştirse de, bu değişiklik basınç düşüşünü
önemli ölçüde artırdığını öne sürmektedir. Naphon ve Wongwises [16],[17] CPU soğutması
için kullanılan dikdörtgen kanatlı bir ısı emicide jet sıvı çarpma ısı transfer özelliklerini
deneysel olarak araştırmıştır. Bu sistemden elde edilen merkezi işlem ünitesi sıcaklıklarının,
geleneksel sıvı soğutma sistemine göre daha düşük olduğu tespit etmiştir. Bintoro et al. [18],
CPU soğutması için mini kanallı bir uzak ısı emici ile birleştirilmiş, doğrudan temaslı, tek bir
su jeti çarpma cihazı geliştirmiştir. Soğutma sistemi, 200W'lık maksimum ısı yükünde çipin
yüzey sıcaklığını 95 °C'nin hemen altında tutabilmiştir.
Bu çalışmada, daire kanatçıklı, kare kanatçıklı, üçgen kanatçıklı ve çokgen (altıgen) kanatçıklı
4 farklı ısı emicinin, basınç düşüşü ve termal performans üzerindeki etkileri incelenmektedir.
Dizilimi ve boyutları aynı olan kanatçıklar için kademeli düzenlemede bakır tüp malzeme
kullanılmıştır. Reynolds sayısı 5000 <Re < 12000 aralığı için yapılan analizlerde ısı emici
tabanına sabit ısı akısı (2 kw/m2 ) sınır koşulu uygulanmıştır. Akış özelliklerini
detaylandırmak için akım çizgileri ve sıcaklık konturları verilmiş, basınç düşüşü, Nusselt
sayısı, yüzey sürtünme faktörü ve bunlara bağlı performans kriteri (PEC) değerleri elde
edilmiştir.
2. MODELLER
Mevcut çalışma bir ısı emici üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferi olayını ele almaktadır.
Çalışmada kullanılan ana geometri Bhattacharyya ve ark. [19] tarafından yürütülen
araştırmada kullanılanla aynı, yüksek iletken bir katının içine gömülü bir mikro kanalın
fiziksel boyutlarını taşımaktadır. Şekil 1’de bu çalışmada hesaplama alanı olarak kullanılan
mikro pimli kanatçıkların yerleştirildiği mikro kanal hacmi ve Şekil 2’de mikro pimli kanatçık
yapıları gösterilmektedir.
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan ısı emicinin boyutsal görünümü

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 2. Isı emici içerisine yerleştirilen a) daire kanatçık b) kare kanatçık c) üçgen kanatçık
d) altıgen kanatçık yapıları ve boyutsal görünümleri
Modellerin temel geometrik parametreleri ve değerleri Tablo 1'de verilmiştir. L1 × W1
boyutundaki kanalın dış duvarları ve üst yüzeyinin adyabatik olduğu varsayılmıştır. Pim
kanatçıkların işgal edilen alanının altında, ısı emicinin tabanı (L2 × W1), 2 kW/m2 'lik sabit bir
ısı akısı yoğunluğuna maruz bırakılmıştır. Giriş kesiti tarafından yönlendirilen soğutucu
akışkan olarak kullanılan su, çıkış kesitinden çıkmadan önce pim kanatçıklar üzerinden
akmaktadır. Akış, pimli hidrolik çapa bağlı olarak Reynolds sayısı 5000<Re<12000 aralığında
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değerlendirilmiştir. Farklı Re sayısının yanı sıra termal performans, kanal içerisine gömülü 4
farklı kanatçık yapısı için incelenmiştir.
Tablo 1. Modellenen pim kanatlı ısı emicinin boyutları
L2
L3
Lfin W1
W2
H1 Hfin Sfin Din = Dfin t
Dout
11.5 0.75 6
13
3.5
4
2
3
4x4
2
0.5

Parametre L1
Boyut
(mm)

21

3. MATEMATİKSEL İFADELER
Geometrik modelde (Şekil 1) gösterildiği gibi, hem sıvı hem de katı bölge, mikro pimli
kanatlı ısı alıcının simülasyonunda kullanılmıştır. Standard k-ω türbülans model, zorlanmış
taşınım ısı transferi çözümlemesinde türbülanslı sıvı akışını tanımlamak için benimsenmiştir.
Kütle, momentum ve enerji yönetim denklemleri aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:
.( ) = 0
(1)
. (
.

)=−
= .

(2)

+

(3)

/

Tüm koşullarda kullanılan çalışma sıvısı sudur ve termodinamik özellikleri şu şekildedir: ρ =
998,2 kg/m3, cp = 4182 J/(kg K), k = 0,6 W/(m K), μ = 0,001003 kg/(ms), burada ρ, cp, k ve μ
sırasıyla yoğunluk, özgül ısı, termal iletkenlik ve viskozite anlamına gelir.
Sorunu daha makul ve basit hale getirmek için birkaç varsayım kullanılmıştır. Bunlar:
x Akış sabit, uniform ve türbülanslıdır,
x Akışkan sıkıştırılamaz, Newtonian ve viskozdur,
x Duvarlarda hız kayması yoktur (kaymama koşulu-no slip uygulanmıştır).
x Katı-sıvı bölgeler için çift yönlü bağlantı düşünülmüş ve ışınımla ısı transferi göz ardı
edilmiştir.
x Soğutucu akışkan girişte 300 K sıcaklıkta ve gelişmiş hız profiline sahiptir.
4. SINIR KOŞULLARI VE YÖNTEM
Tüm ısı emici kanal simülasyonu ticari bir yazılım olan ANSYS-Fluent ile yapılmıştır.
Modeller için yapısal tetragonal hücrelerle ağ yapısı kullanılmıştır. Doğru ve hassas sonuçlar
için sınır duvarları ve kanat yüzeylerine yakın bölgelere daha yoğun mesh atılmıştır. Ayrıca
kanat yüzeylerinde ve kontrol hacminin kanat yüzeyi ile temas yüzeylerinde 20 katmanlı
“inflation” kullanılmıştır. Ayrıklaştırma şeması momentum için “Second Order Upwind”,
sayısal şema için “Coupled” ve ikincil (second order) çözümlemelidir. Türbülans yoğunluğu
%0.5 olarak belirlenmiştir. Tüm katı duvarlardaki akış hızı sıfıra ayarlanmıştır. Kanal dış katı
duvarları adyabatik olacak şekilde ayarlanmıştır. Hesaplamada, iki ardışık iterasyon
arasındaki yakınsama kriterleri, hız ve süreklilik için 1×10-3 'ten küçük bağıl sapma ve enerji
denkleminde çözüm için 1×10-6 'dan küçük olacak şekilde ayarlanmıştır. Mesh bağımsızlığını
sağlamak için çıkış parametresi olarak Nusselt sayısı ve yüzey sürtünme faktörü belirlenmiş
ve ilk analizler elde edilmiştir. Mesh sayısına göre elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Mesh eleman sayısı 156000 ve üzeri için Nu sayısı ve sürtünme değerlerinin değişimi kabul
edilebilir seviyelerdedir. Çözümleme süresi de göz önünde bulundurularak 200000 mesh ile
analizlere geçilmiştir. Şekil 3’te mesh bağımsızlığı ile belirlenen ve kullanılan ağ yapısının
detay görümü verilmiştir.
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Tablo 2. Mesh eleman sayısına göre ortalama Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü değerleri
Mesh Element

Nusselt Sayısı

90343
95129
107218
122768
156689
262878
295138

46,62
44,20
43,60
42,93
42,16
41,80
41,90

Sürtünme
Faktörü
0,0108402
0,0103995
0,0107159
0,0110298
0,0120747
0,0128335
0,0129335

Şekil 3. Isı emici kanal ve (a) dairesel kanat, (b) altıgen kanat, (c) kare kanat, (d) üçgen kanat
kesit ağ yapıları görünümü
Analizler belirli Re sayısı [22] aralığında yapılarak, analiz sonuçlarının işlenmesinden sonra
ortalama Nusselt sayısı Nuavg [11] dağılımı aşağıdaki ifadelerle elde edilir:
=

∗ ∗

(4)

μ

=

∗

(5)

Denklem (4)’te verilen, ρ akışkanın yoğunluğu, V akışkan hızı, Dh kanal giriş hidrolik çapı ve
μ akışkan viskozitesidir. (5) eşitliğindeki ortalama konvektif ısı transfer katsayısı havg
aşağıdaki denklemle belirlenir [11]:
ℎ

(6)

=

Denklem (6) de verilen Ab ve Afin sırasıyla toplam taban ıslak yüzey alanını ve fin yüzey
alanlarını simgelemektedir.
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5. BULGULAR
Sırasıyla 5000, 8000, 10000 ve 12000 Re sayılarına karşılık gelen 1.25, 2, 2.512 ve 3.01
m/s'lik dört farklı giriş hızı (uin), dört farklı kanatçık yapısına sahip ısı emici kanalda termal ve
hidrolik performanslarını analiz etmek için benimsenmiştir. Elde edilen hız vektörleri ve
sıcaklık kontur görselleri Re=5000 için Şekil 4’te, Re=8000 için Şekil 5’te, Re=10000 için
Şekil 6’da ve Re=12000 için Şekil 7’de verilmiştir. Soğutucu akışkanın ısı emici kanal
içerisindeki sirkülasyonu ve kanat yüzeyleri üzerindeki teması ısı transferini doğrudan
etkileyen unsurdur. Şekiller incelendiğinde kanatçık yapılarının bu durumu doğrudan
etkilediği açıkça görülmektedir. Sayısal değerlerin yanı sıra renk göstegeleri taban plakası
üzerinde en etkin ısı atımının dairesel kanatçıklı ısı emicilerde, en düşük ısı atımının ise üçgen
kanatçıklı ısı emicilerde olduğunu göstermektedir. Kanatçıkların kanal içerisine giriş
kesitinden akan akışkanın küt yüzeyle karşılaşmaması için akış yönünde yerleştirilmiştir. Bu
durum akışkanın kanatçıklar üzerinden dolaşımını kolaylaştırmış, basınç düşüşü etkisini
azaltmıştır.

Şekil 4. Re=5000 için hız vektörleri ve sıcaklık konturları a)daire kanatçıklı b) altıgen
kanatçıklı, c) kare kanatçıklı, d) üçgen kanatçıklı
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Şekil 5. Re=8000 için hız vektörleri ve sıcaklık konturları a)daire kanatçıklı b) altıgen
kanatçıklı, c) kare kanatçıklı, d) üçgen kanatçıklı

Şekil 6. Re=10000 için hız vektörleri ve sıcaklık konturları a)daire kanatçıklı b) altıgen
kanatçıklı, c) kare kanatçıklı, d) üçgen kanatçıklı
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Şekil 7. Re=12000 için hız vektörleri ve sıcaklık konturları a)daire kanatçıklı b) altıgen
kanatçıklı, c) kare kanatçıklı, d) üçgen kanatçıklı

Isı emici araştırmalarında çalışma aralıkları için Reynolds (Re) sayısı değişiminin basınç
düşüşü, ortalama ısı taşınım katsayısı, ortalama Nu sayısı, ortalama yüzey sürtünme faktörü
ve PEC değeri üzerine etkilerinin incelenmesi oldukça önemlidir. Çalışmada 5000 ila 12000
Re aralığında değerler alınmıştır. Şekil 8 Re sayısı değişiminin ısı emici giriş ve çıkış kesiti
arasındaki basınç farkını yansıtmaktadır. Buna göre Re sayısının artmasıyla bütün modellerde
basınç düşüşü artmaktadır. Bu artış kare kanatçıklara sahip ısı emici modelinde diğer
modellere kıyasla daha büyüktür. En düşük basınç düşüşü daire kanatçıklı modelde
görülürken, altıgen ve üçgen kanatçıklı modellerde benzer paralel eğim gözlenmektedir.
14000

12000

Delta P (Pa)

10000

Daire Kanatçıklı
Altıgen Kanatçıklı
Kare Kanatçıklı
Üçgen Kanatçıklı

8000

6000

4000

2000

0
4000

6000

8000

10000

12000

Re
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Şekil 8. Re sayısı artışının basınç düşüşü üzerine etkisi
Şekil 9 Reynolds sayısının artmasıyla ortalama ısı taşınım katsayısı değişimini vermektedir.
Re sayısının artmasıyla ısı taşınımının en önemli göstergesi olan taşınım katsayısı, incelenen
bütün modellerde artmaktadır. Bu durum ısıtılan plaka üzerinden ısı transferini olumlu yönde
etkilemektedir. Soğutucu akışkanın kanatçık yüzeylerine temasının fazla olduğu daire ve
altıgen kanatçıklı modellerde en yüksek iken, üçgen kanatçıklarda kanat art izi bölgesinin
genişliği en düşük ısı taşınım katsayısı elde edilmesine neden olmuştur.
Şekil 10 Reynolds sayısının artmasıyla ortalama Nusselt sayısı değişimini vermektedir. Isı
taşınım katsayısı Denklem 5’te verilen eşitlikten anlaşıldığı gibi Nusselt sayısını etkileyen
temel değerlerden birisidir. Re sayısının artmasıyla ısı taşınım katsayıları artmakta dolayısıyla
Nu değerleri artmaktadır. Bütün modellerde kanatçıkların etkisi belirgin bir farkı ortaya
çıkarmaktadır. Şekil 9’de verilen ısı taşınım katsayısı değişim grafiğinde olduğu gibi Nusselt
değişim grafikleri de aynı eğimi sergilemektedir. Yine en büyük değerler daire ve altıgen
kanatçıklı modellerde elde edilirken, en düşük değerler üçgen kanatçıklı ısı emici modelde
çıkmıştır.
Şekil 11 Reynolds sayısının artmasıyla ortalama yüzey sürtünme faktörü değişimini
vermektedir. Bütün modellerde Re sayısıyla birlikte sürtünme değerleri düşmektedir. Yüzey
alanı olarak soğutucu akışkanın daha fazla etkileşimde olduğu daire kanatçıklı ısı emici
modelde sürtünme faktörü değerleri diğer kanatçıklı modellere göre daha yüksektir. En düşük
yüzey alanına sahip model olan üçgen kanatçıklı ısı emici de ise en düşük değerler elde
edilmiştir. Bu durum kanatçık tasarımlarında ana geometri daire kesitin içerisine
yerleştirilerek diğer kanatçık kesitlerinin elde edilmesinden ileri gelmektedir. Dolayısıyla
yüzey alanı olarak en büyük kanatçık modeli daire kesitli modeldir. Re sayısı ile bütün
modeller için sürtünme faktörü değişimi paralellik göstermektedir.

22000

Isı taşınım katsayısı (havg)

20000

18000

Daire Kanatçıklı
Altıgen Kanatçıklı
Kare Kanatçıklı
Üçgen Kanatçıklı

16000

14000

12000

10000

8000
4000

6000

8000

10000

12000

Re

Şekil 9. Re sayısı artışının ısı taşınım katsayısı üzerine etkisi
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Şekil 10. Re sayısı artışının ısı taşınım katsayısı üzerine etkisi
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Şekil 11. Re sayısı artışının yüzey sürtünme faktörüne etkisi

Bir soğutma yüzeyinin verimliliğini açıklamak için kullanılan en önemli parametre
Performans değerlendirme kriteri(PEC)’dir. Yüksek PEC değerlerine sahip modeller, ısı
transfer hızının basınç düşüşündeki artıştan [20]–[22] daha büyük olduğu gösterir ve daha
etkin ısı transferi sağlar. PEC değerleri Denklem 15 ile elde edilir:
=

/
∆ /∆

(15)

( / )
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Burada; Nu ve ΔP kanatçıklı değerlendirilen yüzey için ortalama Nusselt sayısını ve basınç
düşüşü değerlerini temsil ederken, Nuo ve ΔPo kanatçıksız düz yüzey için ortalama Nusselt
sayısını ve basınç düşüşü değerlerini temsil eder. Farklı kanatçık modeline sahip ısı emicilerin
PEC üzerindeki etkisi, farklı Re sayıları için Şekil 12'de gösterilmektedir. Nu sayısı ve basınç
düşüşü etkisi nedeniyle, artan Re sayısı ile PEC değerleri değişmektedir. En düşük PEC
değerleri üçgen kanatçıklı modelde, en yüksek değerler ise daire kanatçıklı ısı emici modelde
elde edilmiştir.
2,7
Daire Kanatçıklı
Altıgen Kanatçıklı
Kare Kanatçıklı
Üçgen Kanatçıklı

2,6

2,5

PEC

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0
4000

6000

8000

10000

12000

Re

Şekil 12. Re sayısı değiminin PEC değerine etkisi

6. SONUÇ
Bu çalışmada, CPU gibi elektronik bileşenlerin soğutulması için kullanılan pim kanatlı ısı
emicilerde farklı kanat modelleri ele alınarak hidrodinamik ve termal performansları üzerine
etkisi araştırılmıştır. Daire kanatçıklı, kare kanatçıklı, üçgen kanatçıklı ve çokgen (altıgen)
kanatçıklı 4 farklı ısı emicinin, basınç düşüşü ve termal performans üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Tabanına sabit ısı akısı (2 kw/m2 ) sınır koşulu uygulanan ısı emicilerde
Reynolds sayısı 5000 <Re < 12000 aralığı için yapılan analizlerde elde edilen sonuçlar şu
şekilde özetlenebilir:
Re sayısı, ısı emici performansında önemli bir akış parametresidir. Basınç düşüşünü,
ısı taşınım katsayısını, Nusselt sayısını ve PEC değerlerini doğrudan etkilemektedir.
Re sayısının artmasıyla bütün modellerde basınç düşüşü meydana gelmiştir. Bu basınç
düşüşleri kare kanatçıklı modelde daha fazla, daire kanatçıklı ısı emici de ise daha az
elde edilmiştir.
Isı taşınım katsayısı Nusselt sayısını etkileyen temel değerlerden birisidir. Re sayısının
artmasıyla ısı taşınım katsayıları artmakta dolayısıyla Nu değerleri artmaktadır. Bütün
modellerde ortalama Nusselt değerleri Re sayısının artmasıyla artış göstermiştir. En
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büyük değerler daire ve altıgen kanatçıklı modellerde elde edilirken, en düşük değerler
üçgen kanatçıklı ısı emici modelde çıkmıştır.
Basınç düşümüne yol açan etkenlerden birisi olarak kabul edilen ortalama sürtünme
faktörü Re sayısıyla azalmaktadır.
Modellerin etkinliğinin en önemli göstergesi olan performans kriteri (PEC) değerleri
hesaplanmış, bütün modellerin PEC=1 değerinden yüksek olması ile kanatçıksız
modele göre daha etkin bir soğutma sağladığı açıktır. Fakat üçgen kanatçıklı ısı emici
modeli diğer modellere göre daha düşük PEC değerine sahiptir. Modelleri Re sayısının
artmasıyla benzer değişim göstermekle birlikte, metre kare başına 2000 Watt ısı
akısına sahip elektronik bileşenlerin soğutulmasında en etkin model PEC değerlerinin
en yüksek elde edildiği daire kanatçıklı ısı emici modeli olarak bulunmuştur.
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IMPACT OF CUSTOMER CAPITAL ON BUSINESS PERFORMANCE
Lect. Dr. Ömer Faruk ACAR
Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
Abstract
In the information age, businesses are investing in intellectual capital, which means intangible assets
along with tangible assets, while conducting performance evaluation studies in order to provide
competitive advantage. Intangible assets are shown as one of the core assets that create value today,
and therefore intellectual capital is a vital element that affects the performance of businesses. Changes
in today's global economy can affect the competition process in terms of businesses and the
management processes of businesses depending on competition. The power of information is an
undeniable fact in terms of increasing or maintaining competitiveness and business performance. This
fact shows that businesses cannot remain indifferent to the ever-advancing technology and consumer
demands. Businesses have to stay in constant competition and make continuous development a
sustainable process. Today, maintaining intellectual capital and knowledge management with a
sustainable strategy is critical for a superior competitive position. Intellectual capital includes all
intangible assets such as the intellectual assets (patents, etc.) that businesses use to create value, the
knowledge, expertise and experience of employees, technologies, processes, and relations with
customers and suppliers. The aim of this study is to explain, examine and interpret the effects of
customer capital, which is the dimension of intellectual capital, on business performance. It is thought
that the results to be obtained by examining the elements that make up customer capital and revealing
their effects on business performance will have beneficial results for the private sector and academia.
Keywords: Intellectual Capital, Performance, Business Performance, Customer Capital
INTRODUCTION
Technological developments in today's world-wide countries are also applied in businesses based on
competition. The power of information is an undeniable fact in terms of increasing or maintaining
competitiveness and business performance. This fact shows that businesses cannot remain indifferent to
the ever-advancing technology and consumer demands. Businesses have to stay in constant competition
and make continuous development a sustainable process. Today, maintaining intellectual capital and
knowledge management with a sustainable strategy is critical for a superior competitive position.
Entelektüel sermaye, işletmelerin değer yaratmak amacıyla kullandıkları, entelektüel olarak sahip
oldukları varlıkları (patent vb.) işgörenlerin bilgisi, uzmanlıkları ve deneyimleri, teknolojiler, süreçler,
müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkiler gibi fiziki olmayan varlıkların tamamını kapsar (Stewart, 1997).
It is important for businesses to use their intellectual capital in shaping their future. The three
components of intellectual capital are human capital, customer capital and structural capital (Bontis,
1998). These three components coexist, and in all businesses these components come together in
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different ways. Intellectual capital includes not only the management of intellectual assets, but also the
concepts of human capital, structural capital and customer capital and the areas in which these concepts
are active (Yıldız, 2010: 1). Intellectual capital has become an element of management and value
creation for firms over the past two decades. In order to gain competitive advantage and develop their
businesses, businesses develop their potential and internal skills by using their intangible assets rather
than their fixed and financial assets. According to the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD), some businesses today invest in the talents of their employees. In addition to
these investments, they continue to invest in fields such as education, research and development,
customer and supplier relations, technology and information systems (OECD, 2008). The importance
of these investments, known as intellectual, is increasing more than physical and material capital. The
trend in this investment structure can be attributed to the emergence of the knowledge-based economy.
Prepared papers should clearly describe the background of the subject, the authors work, including the
methods used, results and concluding discussion on the importance of the work. Papers are to be
prepared in English or Turkish and SI units must be used. Technical terms should be explained unless
they may be considered to be known to the congress community.
MATERIALS AND METHODS
The main purpose of this research is to comparatively examine and analyze the models investigating
the effects of human capital, customer capital and structural capital, which are the dimensions of
intellectual capital, on business performance. The population of the research consists of small and
medium-sized enterprises located in the TR61 region (Antalya, Isparta and Burdur). Within the scope
of the sample, 290 enterprises were reached. The applied 290 questionnaires were evaluated within the
scope of the analysis. In the research, the most preferred survey method by the quantitative research
approach was used, and the survey form consists of three parts. The first part consists of demographic
questions (gender, age, marital status, education level, sector information, number of employees, year
of establishment, experience). It consists of the intellectual capital scale designed by Bontis (1998) with
53 items. In the third part, there is a performance scale designed by Bontis (1998) as 10 items. SPSS 25
(Statistical Package for The Social Sciences) and AMOS 23 (Analysis of Moment Structures) programs
were used to analyze the collected data. With the SPSS 25 program, reliability analyzes of the scales,
normality distributions, descriptive statistics of the demographic characteristics of the sample,
correlation analysis between variables, exploratory factor analysis for the determination of factor loads
of the scales, regulatory effect analyzes and t-test analyzes for the determination of differences were
performed.
Tables and Figures
According to the results of the analysis, in order to get better results regarding intellectual capital in
terms of the departments and duties of the 290 business representatives participating in the research, the
participation of business managers was requested first. Due to time and cost constraints, interviews
were held with engineers working in the production department and sales representatives working in
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the sales departments in some enterprises. In this direction, 17.2% of the respondents work in the sales
department, 9% in the production department, while the remaining 73.8% work in the management
department. There is a distribution in the same proportions in the tasks they perform according to the
departments. 17.2% of the respondents are sales representatives, 9% are engineers and 73.8% are
managers.
Table 1. Statistics on Demographic Characteristics of Participants
WORKING
N
%
DEPARTMENT
Sales Department
50
17,2
Production Department
26
9,0
Management Department
214
73,8
Total
290
100
DUTY
Sales Representatives
50
17,2
Engineers
26
9,0
Managers
214
73,8
Total
290
100
Structural equation modeling (SEM), which is a combination of factor analysis and regression analysis,
is a method used to test models that include observed and latent variables (Gürbüz and Şahin, 2018:
339). The model provided the goodness-of-fit values in its original form.

CMIN

DF

CMIN/DF

RMSEA

GFI

CFI

AGFI

NFI

SRMR

474,568

196

2,421

0,070

0,877

0,903

0,841

0,847

0,0696
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Figure 1. Structural Equation Model Amos View
RESULTS
After the measurement model was verified, the relationships between the dimensions were tested on the
structural model and the standardized path coefficients are given in Table 2.
Table 2. Statistics on Demographic Characteristics of Participants
Değişkenler

β

p

Sonuç

İnsan
Sermayesi

İşletme
Performansı

-0,024

0,873

Anlamsız

Müşteri
Sermayesi

İşletme
Performansı

0,303

0,048**

Anlamlı

Yapısal
Sermaye

İşletme
Performansı

0,223

0,031**

Anlamlı

**p<0,05 düzeyinde anlamlı

According to the results of the research in Table 2, effect was found between customer capital and
business performance (p>0.05).
CONCLUSION
The transformation experienced all over the world with the information age is of critical importance
especially for businesses. The main purpose of businesses is to maximize the market value of
companies. Intangible (invisible) assets rather than tangible assets have the potential to create more
value for businesses to provide sustainable competitive advantage. Value creation processes and
financial situations of businesses are not limited to material information in financial statements.
Businesses, affected by the increasing importance of information, are making efforts to put many new
approaches on their agenda in order to exist in a competitive environment and to be superior, to ensure
the sustainability of the business and to increase its efficiency. This effort of businesses has revealed
the importance of the concept of intellectual capital. Everything that focuses on knowledge for
businesses is called intellectual capital. The difference between market value and book value is defined
as intellectual capital. The dimensions of intellectual capital, which are considered and defined as
intellectual capital, are expressed as intellectual assets.
Measurement of business performance is vital in creating competitive advantage for businesses.
Because what cannot be measured cannot be controlled and what cannot be controlled cannot be
managed. Businesses need to be able to manage all their processes well in order to be successful and
survive in competition within the competitive conditions. In order for businesses to be well managed, it
is imperative that processes and assets are well controlled and managed. It should also be accepted by
the managers in Turkey that intangible assets are also effective in the performance of the business and
that these assets should also be measured and managed. Considering the studies examining the effect of
intellectual capital on business performance, it has been observed that although there are differences
between the elements, human capital, structural capital and customer capital, which are intellectual
capital elements, are effective on business performance.
Customer capital is the entity that regulates its relations with individuals and institutions outside the
business. The "loyalty" of individuals to the company, which determines the value of the company's
relations with individuals outside the business, is expressed as customer capital (Çıkrıkçı and Daştan,

www.istanbulkongresi.org

263

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

2002: 22). According to the results obtained from the model, it has been determined that the customer
capital of the 290 enterprises participating in the research positively and significantly affects the
performance of the enterprises. There are similar results in the literature regarding the emergence of a
positive and significant effect in the model (Bontis et al., 2000; Bozbura, 2004; Cabrita and Vaz, 2006;
Huang and Hsueh, 2007; Peng et al., 2007; Ergün and Yılmaz, 2012).
The impact of customer capital on business performance, including the business' relationships with
existing customers, customers' loyalty to the business, and relationships with outsiders; It can be said
that the result is an expected result, especially considering the rapid customer transfers today. The
increase in the number of businesses that explain their mission as "customer-oriented business" and
state that customer satisfaction is a goal in our age explains this finding better. Again, the fact that there
is a management approach that can implement employee decisions that will contribute to business
performance at the business level also supports the finding. In addition, it can be said that customer
satisfaction, customer loyalty, taking into account customer complaints and giving importance to
customer visits make customer capital come to the fore.
It is thought that the fact that businesses reflect the highest added value in service delivery to the
customer will have a positive effect on their performance. Businesses that want to strengthen their
intellectual capital elements and gain added value from these capital elements must first create a
positive cooperation culture. It would be beneficial for businesses to consider both financial and nonfinancial performance indicators while evaluating their performance.
Developing good relations with stakeholders and thus improving intellectual capital should be among
the main tasks of enterprises. It is recommended that businesses reveal their intellectual capital criteria,
make them visible and report their intellectual capital. In order to improve their human capital,
businesses should ensure that their employees receive training that will enable their personal
development.
Since the research was carried out only in Turkey and the TR61 region (Antalya, Isparta and Burdur),
the effects of cultural differences on business performance can be examined by applying it at the
national level or on countries with similar characteristics outside of Turkey. In studies investigating the
effects of intellectual capital elements on business performance, it can be applied by determining the
variables that can play a mediating and regulatory role and using different sample groups.
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ÖZET
2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan Covid-19
salgını, sağlık alanında yaşanan paniğin etkisiyle yaşamın hemen hemen her alanını derinden
etkilemiştir. Birçok ülke eşanlı olarak hem pandeminin yarattığı sağlık krizi ile baş etmeye
çalışmış, hem de birçok sektörü ekonomik daralmaya götüren sürece karşı önlemler
almışlardır. Bunun yanı sıra yatırımcılar da olumsuz seyreden iktisadi koşullara bağlı olarak
hızla değer kaybeden para birimleri, hisse senedi piyasaları gibi birçok yatırım aracı nedeniyle
kayıplarla karşılaşmıştır. Bu süreçte yatırımcıların en çok ilgilendikleri kavram kripto para
olmuştur. Kripto paralar arasında en büyük işlem hacmine sahip olanı da Bitcoin’dir. Giderek
artan bu hacim tüm gözleri bağımsız ve merkezi olmayan bu kripto para birimine çevirmiştir.
Bitcoin, özellikle bu süreçte kendisine karşı çıkanların bile kabul ettiği bir finansal enstrüman
haline gelmiştir. Türkiye’de pandemiye ilişkin resmi kapanmaların ve kısıtlamaların başladığı
16 Mart 2021 tarihinde Bitcoinin satış fiyatı ortalama 6.186 dolar iken, Kasım 2021 itibariyle
bu değer 49.200 dolar seviyesine yükselmiştir. Dolayısıyla Bitcoin’in çoğu yatırımcı için yeni
bir yatırım tercihi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu çalışmada, pandemi sürecinin Bitcoine yönelik talebi nasıl etkilediği konusu alternatif
yatırım araçları da dikkate alınarak analiz edilmiştir. İlgili verilerin durağanlık seviyelerindeki
farklılıklardan dolayı ARDL sınır testi uygulanmıştır. Elde edilen amprik bulgulara göre
pandemi nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısı, Bist100 ve S&P500 ile Bitcoin arasında
pozitif yönlü bir ilişki, ons altın ile negatif yönlü bir ilişki saptanmış; vaka sayıları ise
beklenenin aksine istatistiksel olarak anlamsız çıkmış ve bu değişkenin Bitcoin üzerinde bir
etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Bitcoin, ARDL Sınır Testi.
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic, which emerged in December 2019 and spread all over the world in a
short time, has deeply affected almost every area of life with the effect of panic in the field of
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health. Many countries simultaneously tried to cope with the health crisis created by the
pandemic, and took measures against the process that led to economic contraction. In
addition, investors also suffered losses due to many investment instruments such as currencies
and stock markets, which rapidly depreciated due to unfavorable economic conditions. In this
period, the concept that investors were most interested in was crypto money. Bitcoin has the
largest transaction volume among cryptocurrencies. The increasing volume has turned all eyes
to this independent and decentralized cryptocurrency. Bitcoin has become a financial
instrument accepted even by those who oppose it, especially in this process. While the
average selling price of Bitcoin was $6,186 on March 16, 2021, when official closures and
restrictions regarding the pandemic began in Turkey, this value increased to $49,200 as of
November 2021. So, it would not be wrong to say that Bitcoin is a new investment choice for
most investors.
In this study, we analyze that how the pandemic period affected the demand for Bitcoin,
considering alternative investment instruments. Due to the differences in the stationarity
levels of the related data, we employ ARDL bounds test. Our findings show that there is a
positive relationship between the number of deaths, Bist100 index value, S&P500 index value
and Bitcoin prices in the long run, but a negative relationship with ounce gold. Contrary to
expectations, the number of cases is statistically insignificant and it is concluded that this
variable is no effect on Bitcoin.
Keywords: Covid-19, Bitcoin, ARDL Bound Test
1. Giriş
2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan Covid-19
salgını ile birçok ülke eşanlı olarak ekonomik yönlü daralmış ve bu daralmaya karşı önlemler
almışlardır. Özellikle sosyal hayatın izolasyonunu gerçekleştirmek adına okulların ve iş
yerlerinin kapatılması, yurt içi ve yurt dışı seyahat kısıtlamaları, ülke sınırlarının kapatılması,
sokağa çıkma yasağı gibi birçok karantina tedbiri uygulanmıştır. Bu durumdan eğitim, turizm,
havacılık gibi pek çok hizmet sektörü ile tarım, enerji ve finans sektörü olumsuz etkilenmiştir.
Bu durum domino etkisiyle tüm dünyaya yayılmış ve birçok ülkeyi olumsuz etkilemiştir.
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda uluslararası piyasalarda ortaya çıkan
talep daralmasına bağlı olarak mal ve hizmet ihracatı önemli oranda düşmüş, turizm gibi
döviz kazandırıcı birçok sektörde ciddi gelir kayıpları yaşanmıştır. Mal ve hizmet talebine
ilişkin daralma yurt içi piyasalarda da kendini göstererek, karlılığı azalan birçok firmanın
üretim süreçlerini kısmalarına ya da faaliyetlerini sonlandırmalarına sebep olmuştur. Bu süreç
aynı zamanda istihdam seviyesinin de azalmasına yol açmış ve işsizlik oranını arttırmıştır.
Küresel talepteki daralmaya bağlı olarak düşen petrol fiyatları enflasyon oranlarına olumlu bir
katkı koymuşsa da döviz kurlarındaki artış bu etkiyi ortadan kaldırmıştır. Bu süreçte birçok
ülkede hükümetler topluma yönelik sosyal yardımlar ve parasal aktarımlar gerçekleştirmiştir.
Bunun sonucunda da toplam harcamalar artmıştır.
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Bu dönemde dünya genelinde bazı tedbirler alınmış, ülkelerin birçoğu benzer politikalara
başvurmuştur. Birçok ülke parasal genişlemeye giderek, faiz oranlarını düşürmüştür. Ayrıca
bankalar zorunlu karşılık oranlarını düşürerek, piyasalarda daha fazla kredi olanağı
yaratılmasına olanak sağlamıştır. Diğer taraftan, para politikalarına destek olan bir maliye
politikası izlenmiştir. Bu çerçevede vergi oranlarında indirimler, vergi borçlarının
ertelenmesi, transfer ödemelerinin gerçekleştirilmesi ile kamu harcamaları artırılmıştır. Ancak
bu uygulamalar bütçe açıklarının ve kamu borçlanma payının artmasına neden olmuştur.
Para politikası çerçevesinde atılan adımlar sonucu enflasyon oranı artmaktadır
(Eğilmez,2020). Özellikle parasal genişleme sonucu artan likidite ya mal ve hizmetlere
yönelik talebi artırmış, ya da farklı finansal araçlara yönelik yatırım anlayışını geliştirmiştir.
OECD verilerine göre, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,4 daralmıştır. DTÖ göre,
uluslararası ticaret yüzde 13 ile 32 arasında daralmıştır. ILO verilerine göre, istihdam kaybı
2008 küresel ekonomik krizinde yaşanan istihdam kaybının dört katına ulaşmıştır. UNCTAD
raporuna göre ise, en az gelişmiş ülkeler son 30 yılın en kötü ekonomik performansını
sergilemişlerdir (Gönültaş ve Zengin, 2021).
Genel olarak corona virüsten kaynaklı ilk ölümün kaydedildiği 2020 yılı Ocak ayının ilk
haftasından 2021 yılı Mayıs ayının son haftasına kadar haftalık vaka ve ölüm sayıları ile,
Bist100, S&P500, Brent petrol, ons altın ve Bitcoin verilerine ilişkin grafiklere aşağıda yer
verilmiştir.
Grafik:1 Haftalık Vaka ve Ölüm Sayıları
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Kaynak: WHO
Grafik 1’de, Ocak 2020- Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm dünyada haftalık Covid-19 vaka
ve ölüm sayılarına yer verilmiştir. İlgili dönemde, vaka sayılarında özellikle yaz aylarında bir
azalma eğilimi görülse de, genel olarak sürekli bir artıştan söz edilebilir. 2021 yılı Ocak
ayından sonra Mart ayına kadar tüm dünyada azalma eğilimi izlenmiş; ancak sonrasında
çeşitli varyantların ortaya çıkması ile aynı yılın Mart –Mayıs arası dönemde tekrar artış
yaşanmıştır. Ardından aşılamanın özellikle ABD ve Avrupa’da hız kazanmasıyla Mayıs ayı
sonrası ciddi bir gerileme yaşanmıştır. Ölüm sayılarındaki artış ve azalış trendi ise vaka
sayılarındaki değişimi takip etmektedir. Vaka sayılarının arttığı (azaldığı) dönemlerde ölüm
sayıları da artmıştır (azalmıştır).
Grafik 2: Bist100 ve S&P500 Haftalık Göstergeleri
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Kaynak: Investing
BİST 100 ve S&P 500 endeks değerlerindeki gelişimi gösteren grafik 2’de, salgının başladığı
süreçte dünya genelinde yaşanan paniğin yansımaları net bir şekilde görülmektedir. Salgının
başladığı ve vaka (ölüm) sayılarının hızla arttığı ilk 12 haftalık süreçte BİST 100 ve S&P 500
endeks değerlerinde tarihi düşüşler yaşanmış; değer kayıpları %30’lara ulaşmıştı (Şenol,
2020) 2020 yılı mayıs itibariyle, zaman zaman düşüşler görülse de, borsa endeksleri yukarı
yönlü bir toparlanma eğilimi sergilemiş ve pandemi krizinin ilk şokunu atlatmışlardır.
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Grafik 3: Haftalık Ons Altın, Brent Petrol, Bitcoin Göstergeleri
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Kaynak: Investing
Grafik 3’de, uluslararası finans piyasalarının seyrini temsil etmesi açısından, temel finansal
araçların değerlerine ilişkin grafikler toplu olarak gösterilmiştir. Buna göre Brent petrol
fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Bunun en önemli nedeni, mal ve hizmet talebindeki
daralmaya bağlı olarak arzdaki düşüş nedeniyle uluslararası ticaretin durma noktasına
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gelmesidir. Brent petrolün salgın vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü ilk hafta ortama fiyatı
64 dolar iken, salgının tüm dünyaya yayıldığı 17. haftada ortalama fiyatı 21 dolara kadar
gerilemiştir. Ons altında dalgalanmalar görülse de dünyada güvenli liman olarak kabul
edildiği için çok keskin düşüşler ve yükselişler yaşanmamıştır. Altın fiyatları pandeminin ilk
ortaya çıktığı dönemde artan bir seyir izlerken, sonrasında düşüş eğilimine girmiş ve zaman
zaman güvenli bir liman olması nedeniyle tekrar yükselmiştir. Bitcoin ise, salgının
başlangıcından itibaren ılımlı bir yükseliş eğilimine girmiş, 40. haftadan itibaren çok hızlı bir
şekilde yükselmiş 8.000 dolar olarak başladığı bu süreçte 54’üncü haftada 40.000 dolar
seviyesine kadar yükselmiş; 63’üncü haftada ortalama 61000 dolar ile zirveyi görmüştür.
Mayıs 2021’in son haftasında 38.000 dolara kadar düşmüştür.
Çalışmada giriş bölümünü takiben konuya ilişkin literatür taraması özetlenmiş, daha sonraki
bölümde uygulamaya ilişkin veri seti ve model tanıtılmıştır. İzleyen bölümde de elde edilen
amprik bulgulara yer verilmiş ve son bölümde de sonuçlar tartışılmıştır.
2. Literatür Taraması
Bu konu sadece iktisadi değil, sosyal ve küresel sonuçları itibariyle de birçok akademik
çalışmanın odak noktasındadır. Oldukça popüler olan bu konu yine oldukça popüler olan ve
birçok yatırımcı tarafından bir finansal araç niteliğine kavuşmuş olan Bitcoin odaklı
incelenecektir. Ancak öncesinde konuya ilişkin literatüre kazandırılan çalışmalardan bazıları
bu bölümde kısaca özetlenecektir. Buna göre, Şit ve Telek (2020), Covid-19’un ons altın ve
dolar endeksi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 1 Mart-7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki
veriler ile yapısal kırılmalı birim kök testini ve Hatemi J eşbütünleşme testini uygulamışlardır.
Elde ettikleri sonuçlara göre, vefat ve vaka sayısı ile dolar endeksi arasında eşbütünleşik ilişki
olduğunu; vaka ve vefat sayılarındaki pozitif şokların ons altın ve dolar endeksi üzerinde şok
yarattığını tespit etmişlerdir. Gülhan (2020), Covid-19’un altın fiyatları üzerindeki etkisini
araştırmıştır. 22 Ocak- 8 Nisan 2020 dönemi verilerini kullanarak, ARDL yöntemi ile analiz
yapmıştır. Uzun dönem sonuçlarına göre, Covid-19 vaka sayısı dışındaki diğer tüm
değişkenler ile altın fiyatları arasında eş bütünleşik ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Contuk (2020), Covid-19’un BİST üzerindeki etkisini ARDL modelini kullanarak analiz
etmiştir. 11 Mart-16 Haziran 2021 dönemi için Covid-19'un borsa işlem hacmi üzerinde kısa
vadede anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu; uzun vadede ise anlamlı ve pozitif bir etkisi
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Barut ve Kaygın (2020) çalışmalarında Covid-19’un başladığı
tarihten 8 Nisan 2020 tarihine kadar olan süreçte en fazla vaka ve ölüm görülen 11 ülke
örneğinden hareketle, bu ülkelerin borsa endekslerinin kapanış fiyatları üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Analizde Bayer-Hank eşbütünleşme testini kullanmışlardır. Elde edilen
sonuçlara göre, beş ülkenin endeksi eşbütünleşik bir ilişkiye sahipken, altı ülkenin endeks
değerlerinin eşbütünleşik olmadığı saptanmıştır. Şenol (2020), 21 Ocak- 22 Mayıs 2020
tarihleri arasında küresel vaka ve ölüm sayılarının BİST 100 endeksi üzerindeki etkisini
araştırmıştır. BİST 100 endeksini etkileyecek kontrol değişkenler olarak ABD 5 yıllık tahvil
faizi, ons altın, brent petrol, TR 5 yıllık tahvil faizi, dolar TL kuru ve oynaklık endeksini baz
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almıştır. Elde ettiği sonuçlara göre, vaka sayılarının etkisi istatistiki olarak anlamlı ve pozitif
iken, ölüm sayılarının etkisi anlamsız bulunmuştur. Gürsoy ve diğ. (2020), SSEC (Çin Pay
Piyasası) endeksini bağımlı değişken, altın, Brent petrol, Bitcoin, VIX endeksini bağımsız
değişken olarak kabul etmişlerdir. Yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews birim kök
testini ve Toda-Yamamoto Nedensellik testini uyguladıkları çalışmalarında SSEC
endeksinden altına doğru tek yönlü bir nedensellik tespit etmiş; VIX endeksi ile çift yönlü bir
nedensellik saptamışlardır.
Sarı ve Kartal (2020), 22 Ocak-20 Nisan 2020 dönemini dikkate alarak vaka sayılarının altın,
petrol fiyatları ve VIX endeksi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Analizlerinde ARDL Sınır
Testini kullanmışlardır. Ulaştıkları sonuç ise vaka sayılarının altın ve VIX endeksi ile aynı
yönlü ilişki içinde olduğu, ancak petrol fiyatları ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı
yönündedir. Tayar ve diğ. (2020), basit doğrusal regresyon analizi yöntemini kullanarak
Covid-19’un Türkiye’deki sektörel etkilerini araştırmışlardır. Bağımlı değişken olarak BIST
sektör endeksleri, bağımsız değişken olarak ise vaka sayısını kullanmışlardır. Türkiye'de
Covid-19’un elektik, ulaştırma, mali, sınai, teknoloji sektörlerinin endeksleri üzerinde anlamlı
ve olumsuz etkilere sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Demirhan (2020) çalışmasında
Covid-19 salgınının Türkiye’deki CDS primleri ve BİST 100 üzerindeki etkisini incelemiştir.
Ulaştığı sonuç ise her iki değişken üzerinde COVİD-19 vaka sayılarının dengesizliğe yol
açtığı şeklindedir.
3. Veri Seti ve Model
Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinin Bitcoine yönelik talebi nasıl etkilediği konusu
alternatif yatırım araçları da dikkate alarak incelemektir. Bu amaçla oluşturulan modelde,
Bitcoin bağımlı değişken olarak kabul edilmiş ve diğer değişkenlerin Bitcoin üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Buna göre, Covid-19’un etkisi küresel vaka ve ölüm sayılarının haftalık
ortalama değerleri kullanılarak ölçülmüştür. İlgili veriler WHO Covid-19 Dashboard’dan
alınmıştır. Aynı zamanda uluslararası finans piyasalarını temsilen S&P500, ulusal piyasayı
temsilen BİST 100, alternatif yatırım araçlarını temsilen de ons altın, Brent petrol verileri
kullanılmıştır. Çalışmada ilk defa korona virüsten kaynaklı ölümün kaydedildiği 2020 yılı
ocak ayının ilk haftası ile 2021 yılı Mayıs ayının son haftasına kadar olan dönem dikkate
alınmış ve ilgili veriler kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Analizde verilerin durağanlık
seviyelerindeki farklılıklardan dolayı ARDL modeli kullanılmıştır.
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi amacıyla çalışmada Pesaran ve
Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL Sınır testi kullanılmıştır.
ARDL Sınır Testi’nin diğer eşbütünleşme testlerine göre bazı üstünlükleri bulunmaktadır.
Öncelikle I(0) ve I(1) düzeylerinde durağan olan değişkenler arasındaki eşbütünleşme
ilişkisini ölçebilmektedir. İkinci olarak daha küçük gözlem sayılarına sahip veri setlerinde
uygulanabilmektedir. Son olarak değişkenlerin durağan seviyelerindeki gecikme düzeylerini
dikkate almaktadır.
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Zaman serileri ile yapılan testlerde, bu serilerin yapısı kullanılacak testin seçiminde oldukça
önemlidir. Bu nedenle öncelikle serilerin durağanlıkları belirlenmiştir. Çalışmada DickeyFuller (1979) tarafından geliştirilen Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Pesaran ve Shin
(1999) tarafından güncellenen birik kök testi uygulanmıştır. Durağanlık seviyelerine göre,
değişkenlerin farklı seviyelerde (I(0) ya da I(1)) durağan olduklarına karar verildiği takdirde
ARDL modeli kullanılır. ARDL modelinde uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olup
olmadığı belirlendikten sonra, istatistiksel olarak anlamlı katsayılara sahip değişkenlerin
etkileri açıklanır. Daha sonra hata düzeltme modeli ile kısa dönem şoklarının, uzun dönemde
ne kadar zamanda normale döndüğü belirlenir.
ARDL modeli OLS yöntemine ve varsayımlarına dayandığı için korelasyon testi, değişen
varyans, spesifikasyon hatası, normallik testi, CUSUM testi ve CUSUM Kare testi gibi
sınamalara tabi tutulur (Contuk, 2020).
4. Ampirik Bulgular
Uygulama aşamasında tüm değişkenlerin logaritması alınmış ve birim kök testleri
uygulanmıştır. Brent petrol, S&P500, vaka ve ölüm sayısı değişkenlerinin I(0) düzeyinde;
BİST100, Bitcoin ve ons altın değişkenlerinin ise I(1) düzeyinde durağan oldukları
belirlenmiştir. Bu nedenle ARDL Sınır testinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak
modelin istikrarlı olup olmadığını test etmek için bir takım tanı testleri uygulanmalıdır. Bu
testler otokorelasyon, değişen varyans, spesifikasyon hatası, normallik, CUSUM ve CUSUM
kare testleridir. Bu testlerin sonuçlarına göre, modelin uygulanmasına ilişkin kararlar
verilecektir.
Tablo 1 : Otokorelasyon Testi Sonuçları

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre, olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu için, modelde
otokorelasyan sorununun olmadığı sonucuna ulaşılır.
Tablo 2: Değişen Varyans Testi Sonuçları

Aynı şekilde Tablo 2’deki sonuçlara göre, modelde değişen varyans sorunu da
bulunmamaktadır.
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Tablo 3: Spesifikasyon Hatası Testi Sonuçları

Diğer taraftan, Tablo 3’de yer verilen ve spesifikasyon hatasını ölçümleyen test sonucuna
göre, modelde spesifikasyon hatası da bulunmamaktadır.
Tablo 4: Normallik Testi Sonuçları

Yukarıdaki 4 numaralı tabloda Jarque-Bera (prob) değeri yüzde 5’ten büyük bulunduğundan
modelin artıkları normal dağılım göstermektedir.
Ayrıca yapısal kırılmanın varlığına işaret eden CUSUM testleri sonuçlarına göre, model
istikrar koşulunu sağlamaktadır. Dolayısıyla bu testlerin sonuçlarına göre, modelde yapısal
olarak bir sorun bulunmadığından, ARDL testi uygulanabilir. Modelde yer alan değişkenler
arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığını belirlemek için Tablo 5’de yer alan
sonuçların değerlendirilmesi gerekir.
Tablo 5: ARDL Sınır Testi Sonuçları

Tablo 5’de yer alan ARDL sınır testi sonuçlarına göre, F istatistik değeri üst kritik
değerlerinden büyük olduğu için %5 seviyesinde tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlıdır
ve değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi vardır. Uzun dönem
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katsayılarını yorumlayabilmek için Tablo 6’da yer alan tahmin sonuçlarını değerlendirmek
gerekir.

Tablo 6: ARDL Modeli Uzun Dönem Tahminleri

Tablo 6’ya göre, Bist100, ölüm sayısı, ons altın, S&P500 değişkenlerinin Bitcoin üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Vaka sayısı ve Brent petrol değişkenleri
ise istatistiksel olarak anlamsızdır. Bitcoin ile Bist100, ölüm sayısı ve S&P500 arasında
pozitif ilişki, ons altın ile negatif ilişki bulunmaktadır. Uzun dönemde Bist100’deki %1’lik bir
artış Bitcoin’i %2,79; ölüm sayılarındaki %1’lik bir artış %0.21; S&P’deki %1’lik bir artış ise
%3.37 arttırmaktadır. Ons altındaki %1’lik bir artış Bitcoin’i %3,82 azaltmaktadır.
Dolayısıyla pandemi süreci Bitcoine yönelik talebi artırırken, alternatif yatırım araçlarından
sadece altın gerçek anlamda Bitcoinin bir alternatifi olmuştur.
Tablo 7: Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları

Kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçlarına (Tablo 7) göre, CointEq hata düzeltme
katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu katsayı 0.45 olarak hesaplandığından,
kısa dönemdeki şokların uzun dönemde meydana getireceği sapmaların bir dönem sonra
%45’inin telafi edilebileceğini söylemek mümkündür.
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SONUÇ
Pandemi tüm dünyayı kısa bir sürede etkisi altına almıştır. Birçok piyasa ve sektörü olumsuz
etkilemiş; özellikle yarattığı panik havası ile finansal piyasaları derinden sarsmıştır. Bu
yönüyle, dünyanın geneline yayılan bu sağlık krizi kısa bir sürede ekonomik krize
dönüşmüştür. Bu çalışmada, corona virüsten kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 2020 yılı Ocak
ayının ilk haftasından, 2021 yılı Mayıs ayının son haftasına kadar olan dönem haftalık
verilerle modellenmiş ve pandeminin özellikle finansal piyasalarda yarattığı değişiklikler
incelenmek istenmiş ve pandemi sürecinin Bitcoine yönelik talebi nasıl etkilediği konusu
alternatif yatırım araçları da dikkate alınarak analiz edilmiştir. Bu amaçla Covid-19 sürecini
temsilen küresel vaka ve ölüm sayılarının haftalık ortalama değerleri kullanılarak
ölçülmüştür. İlgili veriler WHO Covid-19 Dashboard’dan alınmıştır. Aynı zamanda
uluslararası finans piyasalarını temsilen S&P500, ulusal piyasayı temsilen BİST 100,
alternatif yatırım araçlarını temsilen de ons altın, Brent petrol verileri kullanılmıştır. İlgili
değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olması nedeniyle ARDL sınır testinin uygulanmasına
karar verilmiştir.
Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre, modelin uzun dönemli tahminlerine göre, BİST100,
ölüm sayısı, ons altın, S&P500 değişkenleri ile Bitcoin arasında istatistiksel olarak anlamlı;
vaka sayısı ve Brent petrol ile istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki saptanmıştır. Bu ilişki
BİST100, ölüm sayısı, S&P500 ile pozitif iken; ons altın ile negatif yönlüdür. Uzun dönemde
BİST 100’deki %1’lik bir artış Bitcoin’i %2,79; ölüm sayısındaki %1’lik bir artış %0.21
artırıken; ons altındaki %1’lik bir artış ise %3,82 azaltmaktadır. S&P’deki %1’lik bir artış
Bitcoin’i %3.37 arttırmaktadır. Hata düzeltme modeli tahminlendiğinde ise hata düzeltme
katsayısının 0,45 hesaplanması sonucu, kısa dönemdeki şokların uzun dönemde meydana
getireceği sapmaları bir dönem sonrasında %45 oranında telafi edilebileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Pandemi sürecinde ölüm sayısındaki artış ile birlikte yaşanan panik ortamı iktisadi karar
birimlerini Bitcoin’e yönlenmiştir. Bu süreçte karar birimleri risk almaktan kaçınmamışlardır.
Oluşan panik havası ile karar birimlerinin tüm yaşantısı dijital dünyaya taşınmış; okul, işyeri
ve arkadaş buluşmaları gibi birçok alanın yeni adresi dijital ortamlar olmuştur. Bu yönüyle
pandemi süreci geleceğin dijital varlıklarda inşa edileceği yönünde çok önemli bir ipucu da
sunmuştur. Bu süreç karar birimlerinin dijital yatırım araçlarına yönelmelerini tetiklemiş ve
kısa bir sürede Bitcoine yönelik büyük bir ilgi ve talep yaratmıştır. Altın ve Bitcoin değerleri
pandeminin başlarında birbirine yakın bir seyir izlerken, pandeminin ortasından itibaren bu iki
finansal araç negatif olarak ayrışmış; biri artarken biri azalmaya başlamıştır. Analizden elde
edilen bulgular da altın fiyatları ile Bitcoin arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığına
kanıttır. Diğer taraftan modelde yer verilen vaka sayıları ise beklenenin aksine istatistiksel
olarak anlamsız çıkmış ve bu değişkenin Bitcoin üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak literatür incelendiğinde de benzer sonuçlara (Gülhan (2020)) rastlanmıştır.
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Abstract
The progressive depletion and price fluctuation of fossil resources are promoting a shift from
fossil to renewable materials in the feedstock for the production of energy, fuels, and chemicals.
Nowadays, only about 5% of all the produced chemicals derive from renewable resources. On
the other hand, lignocellulosic biomass, hitherto underutilized, can be converted into value-added
chemicals by acid hydrothermal treatment. Oil, coal and natural gas are currently the world’s
main non-renewable resources for the supply of current energy consumption. In view of this
there is need for alternative source of energy from renewable sustainable origin. Therefore, in
this work, furfural, a useful chemical which can be used as precursor for the production of
renewable fuel was synthesized from xylose with the aid of Phosphoric acid treated niobic acid
(NbP) catalytic materials. Results obtained from various characterization techniques employed
for the assessment of the employed catalytic materials demonstrated interesting catalytic activity
and selectivity towards the synthesized renewable furfural from biomass derived xylose better
than other materials investigated in this work. From confirmed characterization tests the good
activity and selectivity of as prepared NbP was attributed to the good synergistic relationship
between Brönsted and Lewis acid sites. Furthermore, this catalyst shows no deactivation or
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leaching after 5 consecutive reusability tests investigated. The dehydration of xylose for the
production of renewable furfural was conducted using biphasic solvent system.
Keywords: Fuels, Xylose, Biofuels, Biorefinery, lignocellulose, solid catalyst.

1. Introduction
Recently utilization of eco-friendly, sustainable, and renewable sources for obtainment of
chemicals, biofuels, materials and energy has become point of attraction owing to few issues
traced to utilization of non-renewable energy sources [1-2]. These issues attached to utilization
of petroleum derived resources are environmental, political, economic and non-availability in
every country of the world. These petroleum derived materials are only available in some
countries of the world while other lack. With availability of biomass resources in almost every
country these issues can be addressed with availability of technological support to biorefinery [13]. Among several products that can be obtained from lignocellulosic biomass, which is a
renewable source, there is furfural, a chemical from with many other value-added chemicals
(VACs) can be obtained. The right pathways for the synthesis of furfural comprises of an acid
hydrolysis of hemicelluloses readily available lignocellulose for the production of xylose, which
can then be subjected dehydration and finally furfural is obtained [3]. As a result of an aldehyde
group and a conjugated system of double bounds, furfural possess viable access to undergo
several reaction pathways which enable many value-added products (VAPs) to be obtained from
them in biorefinery process. In this work, NbP was used as the catalyst for the dehydration of
xylose which exhibited the best catalytic performance among the tested catalysts. In this work,
mechanistic pathways for the production of furfural from lignocellulosic biomass, highlighting
its chemical properties which enable its utilization in different industrial applications of
economic interest through catalytic process are systematically presented. Various chemical
obtainable from lignocellulose are represented in Figure 1.
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Figure 1: Value added chemicals (VACs) obtainable from Hemicellulose
1.1. Furfural Physical-Chemical Properties
Furfural, whose chemical structure is shown in Figure 2, is a chemical similar to 5hydroxymethylfurfural and derived from furan. This heterocyclic and aromatic aldehyde, whose
molecular formula is C5H4O2, is also known as 2-furancarboxyaldehyde, furaldehyde, 2furanaldehyde, fural and furfuraldehyde [4-6]. Excellent furfural physical properties make it a
great selective extractant that can be used in aromatics removal from lubricant oils improving
relationship between viscosity and temperature, aromatics removal from diesel to improve
ignition properties, cross-linking in polymers and use as fungicide.

Figure 2. Furfural chemical structure
2. Experimental.
The solid catalyst employed (Niobium phosphate (NbP)) was prepared according to the reported
method in the literature [7]. 3.0 g hydrated niobium pentoxide was mixed with 40 mL 1.0 M
H3PO4. The mixture was stirred at room temperature for 52 h, aged at ambient condition for 12
h and filtrated. The solid product was washed more than two times using deionized water as
washing solvent until the pH value reached 7 and was further dried then dried overnight at 313K
for 12 h. The product was dried at 383K in vacuum oven for 120 minutes h and calcined in air at
573K for 180 minutes.
2.1 Activity tests
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The catalytic experiments were performed with the aid of stainless-steel batch reactor,
specifically, 2.0 g xylose, 0.14 g powdered catalyst, 18 mL H2O, and 30 mL organic solvent
were measure and subsequently add together inside the reactor. The measured reacting species
were then subjected thermal process with stirring at specified temperature of heated to 433K.
2.2 Analysis
The concentration of xylose and furfural presented in the aqueous phase was quantified by high
performance liquid chromatography (HPLC). The equipment used was a Shimadzu unit (Model
CTO-20A, Japan) with refraction index detection (RID-20A, Shimadzu, Japan). Xylose and
furfural were separated using Ion Exchange column (Amines HPX-87H) of 300 mm×7.8 mm and
9 μm particle size (BioRad, Munich, Germany) with 5 mmol H2SO4 as the eluant at
0.6 ml min−1, 45 °C. According to the equations 1, 2 and 3 the conversion, yield, and selectivity
were quantified. The pathway for the production of Furfural and other products obtained during
dehydration of xylose are shown in figure 2 [7]

Figure 3: Furfural synthesis route and side-products of xylose dehydration reactions
adapted from [7]
2.3 Investigation of Catalysts Dosage
As shown in figure 4, the effect of catalyst loading on the dehydration of xylose to furfural over
NbP catalyst in toluene/water system is represented. When the dosage was increased to 0.2g, no
increase in the amount of xylose conversion and the yield of furfural yield.
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Figure 4. Effect of catalyst amounts on xylose conversion and furfural yield over NbP
catalyst
2.4 Investigation of Catalyst Reusability
As we already know that reusability of catalysts plays a prominent role in industry, the stability
tests were conducted on NbP catalyst. From the represented result Figure 5, the employed solid
catalyst exhibits interesting stability. It was reported that the dehydration of fructose over solid
acids that carbohydrates are relatively easier to be adsorbed and activated on the Lewis acid sites
than on the Bronsted acid sites. Such a higher adsorption of carbohydrates over Lewis’s acid may
be responsible for the higher conversion of xylose over the catalysts with a higher amount of
Lewis acid sites, but the higher adsorption of carbohydrates over the Lewis acid sites also
facilitates the side reaction between furfural and xylose with humin as the final product.
Therefore, this material is suitable for industrial application and will also add value to
biorefinery process being a solid catalyst.
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Figure 5. Effect of recycle time on xylose conversion and furfural yield over NbP catalyst
3. Conclusion
The mixture of niobic acid and niobium phosphate showed good stability, and no obvious
deactivation could be observed after five consecutive tests were performed. This catalyst was
found to be capable of producing furfural via a simple one-pot process, including the
isomerization of xylose to xylulose and subsequent dehydration. The design of sustainable
processes for the conversion of biomass to useful chemicals has been identified as a priority in
the biorefinery industry. To this aim, the development of heterogeneous solid acid catalyst with
high resistance to water and efficiency under mild reaction conditions is deemed critical. The
work has showed the synthesis and characterization of Niobium derived solid catalyst as a viable
catalytic material in the dehydration reaction of xylose to furfural. No catalyst deactivation was
observed over four days usage, demonstrating a remarkable stability of the catalyst in the
aqueous phase and its resistance to poisoning by side products. Therefore, the reported work may
find useful application in the design and development of more sustainable catalytic processes for
the production of useful platform chemicals and fuels from lignocellulose. Furthermore, efficient
combination of Green Chemistry's principles #7 (use of renewable feedstocks), #9 (use of
catalyst instead of stoichiometry), and Sustainable Development Goals (SDGs) #7(affordable and
clean energy; ensure access to inexpensive, reliable, sustainable, and new energy) are inevitable
to accomplish bio-economy.
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Abstract
In terminal diagnosis breaking bad news is one of the most difficult tasks for every clinicians
working in the palliative end-of-life care, but a must in its clinical practices. It requires special
skills and the ability to deliver the bad news without hurting the sentiment of the patient and the
loved ones. Many clinicians working in the palliative care are incompetent in handling the
process of delivering the bad news, mainly due to the lack of effective communication skills and
sometime were preoccupied with fear and nervousness. A time of breaking bad news is consider
to the most crucial moment where the dying individuals are mostly accompanied with several
negative feelings and emotional breakdown, which require a well structure manner and well
design techniques to put forward. Yet little of its skills and techniques are known among the
medical practitioners as a whole in their medical curriculum during their training period.
Delivering bad news requires clinicians advance preparations on how much information the
patient and the family would like to acquire, quality therapeutic relationship, and emotionally
well prepared. The challenges lies in breaking bad news an important domain in terminal
diagnosis, but the clinicians are mostly not aware on how, when, and where to deliver in its
clinical practices that usually creates a communication gap between the clinicians and the
patient.
Key Words: Breaking Bad News, End-of-Life Care, Communication, Emotional Feeling
Objective: The present study is form with an aim to acknowledge the importance of breaking
bad news in the terminal diagnosis. The study is to focus on some of the underlying principles
and objectives of breaking bad news in a critical situation without hurting the sentiment of the
patients and families.
Method: The study is an analytical approach on the existing literature and documents.
Introduction
In terminal diagnosis nothing is more crucial than the time of breaking bad news to the patient
and family. It the times when the patient and loved ones are feel with emotional outburst and
mentally unstable that needs multiple care assessment in the clinical practices. Even for those
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clinicians working in the palliative end-of-life care breaking bad news is something that
preoccupied them with fear and nervousness and a least ponder topic of discussion in their
training period. However, though it being not good news, yet a core responsibility and are
oblique to deliver it whether one is willing to convey it or not. It is the crucial moment that
requires effective communication skills and techniques to communicate with the dying
individual and family in the most appropriate ways. The immediate challenges lie on how well
the environment the clinicians prepared the clinical environment before delivering the bad news,
it is also important for the clinicians to be well prepared mentally and emotionally. Looking at
the socio-cultural context of India at present death and dying is a taboo in many cultures, in
which breaking of the bad news in such context the clinicians needs to be very vigilant on how to
deliver it in the most effective way without hurting the emotional sentiments of the patient and
the family.
Importance of Breaking Bad News in Palliative End-of-Life Care
Bad news in terminal is the time when the medical scientific findings declare that the disease is
incurable and is always undesirable for the patient, family and even to the clinicians. In general
understanding bad news is any pieces of sensitive information which can affect the peaceful
environment of an individual, in which the harm it can cause to the one who receive is
unpredictable as it depend of the degree of bad news the information contains. It is the way how
the individual response to the bad news that determine the damage it can cause with regards to
his/her psychosocial-emotional health. In one way or the other the characteristic of the bad news
always harm the recipient and in what ways it harms the individual is of the greatest concern.
Disease is the leading factor that causes death, however, inappropriate deliverance of the bad
news is also equally responsible for shortening life for those with acute advance medical illness.
[1]

The clinicians on the hand are also oblique to preserve the autonomy of the patient in any

circumstances and the patient has the right to know or ignore the information with regards to
their ongoing treatment. A good clinician is the one who act in the best interest and benefits for
the patient, the one who respect the patient intension without forcing them to let know about
their treatment policy and outcomes.
Clinician possessing ability of effective communication can ease down half of the burden in
breaking the news that would also help in comfortably dealing with the patient and the family.
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Before the breaking of the news it is important for the clinicians to build a quality relationship
with the patient and family, which would enable them to have deeper understanding on how to
deliver the bad news without hurting their inner feelings. The clinician is also requiring doing
his/her homework on the detail information about the patient and family, it is also essential for
the clinician to be mindful in addressing the queries with regards to the patient treatment policy
or issues.[2] Socio-cultural background awareness of the patient is also an important domain for
the clinician, as in some culture death is still a taboo that is not an issue to be discuss in public
setting. The clinicians are not only oblique but delivering bad news in the most appropriate way
is the fundamental principle of any health care working in palliative end-of-life care. It is the
time when the patient and family are overwhelmed with several emotional breakdowns like
shock, disbelief, denial, anger, guilt, anxiety and fear, it is the time they need people to assess
their emotional needs the most. It is also the time where the clinicians working in palliative endof-life care need to assist the patient and the family in the most effective way and to help them in
building-up their self-determination to battle against the cool blooded killer, cancer.[3,4]
The clinician on the other hand should be aware of the patient over-dependency on the clinical
assessment and other drugs to do away with their emotional pain and sufferings. However, the
wishes made by the patient in such crucial situation needs to be respected and fulfill through any
possible means. A good clinician is also the one who had a thorough check-up on the patient
socio-cultural background before delivering the bad news, which would prevent several
unwanted misunderstanding in the clinical practices; it would also help with adequate additional
advance preparation and quality back-up plan.[5] For majority of the medical practitioners,
breaking bad news is one of the most difficult responsibility one had to perform to fulfill his/her
duty. However, withholding the bad news from the patient and the family for the afraid of its
negative impacts is considering a serious crime in any clinical practices, whether good news or
the bad news the patient has full right to know about his/her disease and treatment details under
any circumstances. The primary goal is to make patient understand and acknowledge selfacceptance and to do the best one could to reduces risks of patient self-destructive outcomes after
breaking the bad news. Before breaking the bad news the procedure should be well framed in an
orderly manner that includes; the individual concerned, brief background checked on the
individual, and other psycho-emotional issues.[1,6] The clinician responsible for breaking the bad
news is require to have an effective communication skills, alongside obtaining the latest
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information about the patient ill condition and treatment policy, in which communicate the bad
news in an inappropriate ways could have immediate and long-term consequences on the patient
and the loved ones. On the other hand, withholding the news after getting the concern from the
patient is of another case. It requires a special training procedure for every clinicians involves in
palliative end-of-life care, alongside their medical knowledge’s. Being aware of the proper
strategies and skills with compassion is of great importance in breaking the bad news.
Principles of Breaking the Bad News
Looking at the current medical practices in India as a whole, the negative outcomes of breaking
bad news to the patient and family is of a least concerned. Compassionate care for the dying
individual is considered out of the box, apart from clinician attending the physical pain
symptoms. Breaking bad news is indeed becoming a mechanical process that doesn’t need any
awareness on the strategies, plan, and protocols to follow. In the recent interview, the clinician
working in the oncology department stated that “for any clinician the most difficult task to
handle is the breaking of the bad news as it is a bad new when the patient and the family
expected to hear some good news from the physician. In some case, after a long period of
treatment in the clinical practices and building up quality relations, most clinicians are afraid that
the bad news could break the bone between the physician and the patient. On the other hand,
apart from medical educations the clinicians are not taught on how to handle the psychoemotional issues of the patient and family.” In breaking the bad news the clinicians should be
aware of the guiding principles to break the most sensitive news in the most appropriate and
effective ways in the clinical practices such as: the first hand up-to-date information of the
patient, to inquire on patient choice with regards of receiving or not receiving the bad news, to
what certain degree of information the patient would like to know about his/her condition, and to
find out on to whom shall the bad news be deliver or consulted.[7] In terminal diagnosis, the
challenges is visible on patient and family feel with disbelief and frightened if the news becomes
unexpected. Therefore, though being sensitive the clinicians are responsible to create an
environment where the patient incurable condition should not be surprising or unexpected. The
way how bad news is delivering largely responsible on patient psycho-emotional outcomes and
sometime it can worsen and shorten the patient physical ill condition.
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There is no alternative than the clinician being prepared well emotionally, psychologically, and
mentally before breaking the bad news. Another principle to follow is the clinicians inquiring
whether or not the patient obtains any information about his/her ill condition through asking
some questions relevantly related to the ongoing treatment. Since palliative end-of-life care is not
only for the patient, it is important for the clinician to update the latest information about the
patient condition and treatment policy to the family and the loved ones in a regular basis, only if
they are interested in knowing the detail information’s. However, creating suitable environment
and preparing the patient and family is of the greatest concern, in which the information given
should be in a plain language by avoiding the use of medical term that would be difficult to
understand and in a systematical way. Even after the deliverance of the bad news, the clinician
should makes himself or herself available to answer the queries of the patient and the family.[3,8]
Leaving those queries unanswered or avoiding discussion after the breaking of the bad news will
hugely affect psychological, emotional, and mental domains of all those involved. In dealing
with the bad news in terminal diagnosis it demands the assessments of the multi-disciplinary
team to make the bad news apart of the ongoing treatment updates, to make patient feel
confidential and comfortable in its clinical practices. At some point, the patient would appreciate,
if the clinician frankly tells them the truth about their diagnosis, however depending on how
much of the information they would like to hear from their physician.

[7]

Moreover, a good

clinician is the one who accompanied the patient to address on his/her psychological needs,
emotional sufferings, and mental disharmony that usually occurs after the breaking of the bad
news. It is the time when the patient need someone whom they can share their inner thoughts,
feelings and their plans. And a good clinician also maintains the patient privacy and comfort the
family in their bereavement period.
There is a time when the news was understood, but unable to digest and finding hard time to
accept the truth that they are dying with no option in it. This is the time where the multidisciplinary team immediate interventions in assessing the patient and family are require the
most with sympathy and comforting spirit to help them get through it. The negative impacts of
the bad news defer from one patient to the other as per their circumstances. The terminal patient
with great expectation for future like having ambitions, goals, and plans has usually greater
emotional outburst and severe psychological issues. It is effective communication skills with
quality follow-up strategically plan techniques that serves as an effective mechanism to
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The ability of attentive listening, giving

accurate amount of information, and checking whether the given information’s where understood
are also some of the important principles to be followed in breaking the bad news. However, in
the midst of busy schedule in clinical setting maintaining the common principles are some of the
challenges that every clinician encounter. The SKIPES procedure is one of the effective model to
deal with the bad news in the clinical practices, which stand for Setting Up the environment
suitable for the deliverance, making compassionate Invitation on the clinician behalf to the
patient and family for quality discussion, having adequate Knowledge of the person, past,
present including their socio-economic and cultural background, Emotions with Empathy during
and after the breaking of the bad news, building-up quality Strategy plan on how to deliver the
bad news without hurting the sentiment of the patient and the family.[9]
Another common principles to follow in breaking the bad news is the ABCDE model of the
clinical practices, which denotes; Advance Preparation mentally and emotionally before
delivering the bad news, Building a Therapeutic Relationship through patient preference care
assessment, Communicate Well by identifying what the patient do’s and don’ts, Dealing with
Patient and Family Reactions with empathy and compassionate care after the breaking of the bad
news, and to offer Encouragement and Validate Emotions with the help of the interdisciplinary
team assessment.

[1]

In recent psychological experiment on breaking bad news among the

terminal ill patients shows that the negative factors like anxiety, fear, stress and loss of peace of
mind are frequently experience after hearing the bad news. It is very clear that among all the
barriers in breaking the bad news in the clinical practices strong sense of emotion outburst is
consider being the greatest challenges clinician working in the palliative end-of-life care
encountered. Despite of the ongoing challenges the survey also claim that the maximum numbers
of the clinicians doesn’t have the privilege to undergo proper training during their regular
medical training period.

[10]

In most cases language is also one among the leading barrier in

delivering the bad news, which will sometime led misunderstanding through miscommunication.
The socio-cultural and religious difference between the clinicians and the patients are the most
common barriers in the clinical setting. Lack of group discussion among the clinicians on how,
when, and where should be the bad news be deliver is also another emerging challenge that
needs proper attention.

www.istanbulkongresi.org

291

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Challenges and Conclusion
Breaking bad news is not an easy task and not all can handle it like any other task. It is always
unexpected and shocking, resulting in scattering the thoughts and feelings of both the patient and
family. At present, the underlying barriers in Indian palliative end-of-life care could be visible in
the minimal availability of the clinicians and the increasing numbers of the terminal patients.
Thus, delivering a quality treatment could not be possible in the Indian clinical setting as a
whole, mainly due to the time factor. In the context of Indian end-of-life care, breaking bad news
and delivering effective communication is an unheard topic, due to the absence of holistic care in
its clinical setting. The effective communication can be empower only through allowing it as a
part of medical academic program or syllabus in graduate and post-graduate level in the Indian
medical colleges and Institutions. It is also important to initiate and implement a lesson on how
and when to break the bad news as recognize and innovative model of care. In doing so, it will
leads to quality outcomes and will uplift the standard of end-of-life care in India into its new
horizon. It will also help in preparing the upcoming physicians and other care providers to be
able to equip with proper knowledge, skills, and attitude to communicate effectively and break
the bad news without hurting the emotional sentiments of the patient and the loved one. This will
also help in creating an environment where one can deliver quality end of life care.[11]
The time of breaking bad news is the most crucial moment the patient and family should had
ever gone through in their terminal ill experience, and the clinician responsibility is to help all
those involves to get through this critical moment in the most effective ways. It is the true
information with effective communication skills that serves as the key element in dealing with
the breaking of the bad news in any clinical practices. unlike the other news, it is the news that
destroy the peaceful mind as it contain stress, anxiety and discomfort the task of delivering
becomes more difficult for clinicians working in the end-of-life care. The interventions of the
multi-disciplinary team that can address the patient and family, psychological issues, emotional
sufferings, and mental disharmony alongside the deliverance of the bad news can encounter this
crucial moment in the appropriate ways in the clinical setting, which would even help in the
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bereavement policy. The inclusion of delivering the bad news in clinical practice in the training
of the medical professionals in their undergraduate program is the underlying challenges in the
present situation. The absence of delivering the bad news in the medical curriculum resulted in
clinicians dealing with the breaking of the bad news in the most unsuccessful ways. Carrying out
research work on how to manage the patient and family psycho-emotional challenges and mental
needs in and after the breaking of the bad news is the urgent need of the hour. On the hand, the
involvement of the well trained psychologists in the clinical practices could solve most of the
underlying issues around the breaking of the bad news in the end-of-life care.
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Abstract
Income inequality and economic development always have been one of the most important
issues among the economists and politicians. Also, income inequality and economic
development are important for economic sustainability. This analysis can be experienced,
using data on the performance of a set of countries. For this purpose, relationship between
economic development and income inequality one of the successful reasons for using to
examine the Kuznets hypothesis, Income inequality is measured by many different methods
such as the Gini coefficient, Lorenz curve, the Theil index, Atkinson index, Decile ratios and
Robin Hood index and For this purpose method is used for this study panel data analysis.A
large of papers have investigated the relationship between economic development and income
inequality. The purpose of our study is to impact the relationship between economic
development and income inequality. Many economists have tried to provide empirical
evidence of the impact of income inequality on economic growth. However, the findings of
the authors working on this subject are not conclusive. This is due to the fact that income
inequality is also associated with other factors affecting economic growth. To be clear, there
is no single universal mechanism that explains the relationship between income inequality and
economic growth. In fact, the size and degree of the relationship between these two variables
are not the same. Economic development the process there by simple low-income national
economics are transformed into modern industrial economies. Although the term is sometimes
used as a synonym for economic growth, generally it is employed to describe a change in a
country’s economy involving qualitative as well as quantitative improvements.
Keywords: Economic Development, Income inequality,Panel Data Analysis

www.istanbulkongresi.org

295

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

1.
INTRODUCTION
Income inequality and economic development always have been one of the most important
issues among the economists and politicians. Also, income inequality and economic
development are important for economic sustainability. This analysis can be experienced,
using data on the performance of a set of countries. A large of papers have investigated the
relationship between economic development and income inequality. The purpose of our study
is to impact the relationship between economic development and income inequality. Many
economists have tried to provide empirical evidence of the impact of income inequality on
economic growth. However, the findings of the authors working on this subject are not
conclusive. This is due to the fact that income inequality is also associated with other factors
affecting economic growth. To be clear, there is no single universal mechanism that explains
the relationship between income inequality and economic growth. In fact, the size and degree
of the relationship between these two variables are not the same.
Economic development the process there by simple low-income national economics are
transformed into modern industrial economies. Although the term is sometimes used as a
synonym for economic growth, generally it is employed to describe a change in a country’s
economy involving qualitative as well as quantitative improvements. The theory of economic
development—how primitive and poor economies can evolve into sophisticated and relatively
prosperous ones—is of critical importance to underdeveloped countries, and i is usually in
this context that the issues of economic development are discussed. One of the successful
reasons for using panel data models is data that is generally and all we talk about and using
panel data we can take advantage of these models and use them to further analyze the subject
we work on. we will use kuznets hypothesis
The main purpose of this study is to examine the relationship between income inequality and
economic growth. Is there a relationship between economic growth and income inequality?
Also, when income rises, inequality increases or decreases. What happens to the increase in
income inequality? Are their economies growing fast or are their economies low or are their
economies moderately relationship between economic development and income inequality in
those countries? What is the effect of uneven income. Using panel data. Since the beginning
of economic development, income inequality has been a hot topic of discussion. This is a
particularly relevant topic in today's economic world, as the gap between the rich and the poor
appears to be widening, even in industrialized countries.
2.
LİTERATURE
A many of papers have investigated the relationship between economic development and
income inequality. The purpose of our study is to impact the relationship between economic
development and income inequality. Many economists have tried to provide empirical
evidence of the impact of income inequality on economic growth. However, the findings of
the authors working on this subject are not conclusive. This is due to the fact that income
inequality is also associated with other factors affecting economic growth.
Hult (2019) The main purpose of this research evaluated the relationship between income
inequality and economic growth, but also the effects of other factors, such as human capital
and investment. Education level data was collected from the Barro-Lee Dataset, while those
from the rest of the World Bank were collected. Utilizing panel data set of 34 OECD
countries for the time period 1990 to 2010. The study is used to analyses Fixed effect
regression model and White’s robust standard error regression. The findings show that overall
inequality is strongly and favorably associated to growth, but inequality at the bottom and top
ends is significantly and negatively related to growth. The level of GDP per capita, education
and population growth is also seen to have an impact on economic growth.
Bouincha and Karim (2018) evaluated the Income Inequality and Economic Growth: An
Analysis Using a Panel Data.The income inequality is based on Kuznets revolutionary
theory. The purpose of their study is to suspect the causality relationship between growth and
inequality. the data was used data from 189 countries for the period between 1990 and 2015.
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Additionally the used The Kuznets curve and panel data model to analyses data. even if its
sign is positive. The result is the same in both the developing and moderately developed
country models. Economic growth, on the other hand, is statistically and negatively
associated to inequality in the developed countries model. In the developed-country model,
economic growth is statistically and negatively associated to income inequality. The Kuznets
curve is approved in their study only when using human development indicator in the place
of growth. Growth explain inequality s movement in their study only in the model of
developed countries and its coefficient is negative.
Lahouij (2017) studied and analysis the effects of income inequality and other economic
growth determinants on economic growth of some selected oil importing MENA countries.
Using a panel data for the time period 1980 to 2007, the study used to analysis fixed effect
model, random effect , dynamic panel model, and GMM model. The findings indicate that
income inequality decelerate the rate of change of economic development. However, if other
studies include oil-exporting and oil-importing MENA nations in their sample or use other
methodology, the findings of this study may clash with those of others. As a result, policy
recommendations should be taken with caution
Kavya and Shijin (2020) examined the Economic development, financial development, and
income inequality nexus. The obtained data Following revised country classification given
by International Monetary Fund in 2016, the study includes an unbalanced panel of 85
countries consisting of 28 high-income, 41 middle-income, and 16 low income countries for
the period ranging from 1984 to 2014, the study used to analysis unbalanced dynamic panel
GMM estimation models. The study's findings show that there is no conclusive evidence to
support the idea that combining economic and financial growth can help to alleviate income
disparity. Furthermore, the majority of advanced or highly developed high-income countries
do not profit from financial development.
Khattak et al. (2014) to determine the relationship between economic growth, income
distribution, and inflation, to test the existence of Kuznets Hypothesis in Pakistan. Obtained
collected data on economic growth, income distribution and inflation have been collected
from WDI for 22 years, i.e., from 1980 to 2002, Johnson’s Co-integration model has been
used to analyze data. The results show that there exists a log run relationship between
inflation and income distribution. Another finding is that Kuznets hypothesis exists in
Pakistan, despite the actuality that inequality is affected positively by inflation. The
government should control inflation for trim down income inequality. Government must
revise tax policy, because indirect taxes cause high inflation due to which revenue
distribution become unfair. Direct taxes should be employed in the in those people who have
larger revenue.
Aghion and Bolton (1997) explain the income distribution-economic growth relationship
according to the share of the factors of production in production. The results of the study
showed that income inequality increased in the early stages of growth. In the later stages of
growth; It has been observed that with technological developments, wages have increased
faster than the return on capital and capital gains of high-income groups have decreased. On
the other hand, they found that capital accumulation in the hands of high-income groups will
reduce interest rates over time, and income inequality will decrease with the investment of
low-income groups and their participation in the capital market.
3.
METHODOLOGY AND APPLİCATİON
There have been many theoretical and empirical studies examining the relationship between
economic growth and income inequality. Despite all these studies, it still remains unclear
between these concepts.
3.1.
Subject and Purpose of the Application
The aim of this study is to test the Inverted U hypothesis, the income inequality model, put
forward by Kuznets (1955), which predicts that income inequality will increase in the first
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stage of economic development, but decrease with the maturation of industrialization, and to
examine the effects of economic growth on income inequality in this direction.
3.2. Data Used in the Application
In this study, the Gini coefficient is the dependent variable that shows the income inequality
(gini). GDP per capita (income) variable is also the independent variable that shows economic
development. Other control variables used in the study are GDP per capita squared (income2),
inflation rate (inf), total investments (inv) and current account balance (cab1), respectively. In
the study, we used 38 OECD data between 1990-2019. OECD countries are listed in Table 1.
In this context, the econometric models used in the study are as follows:
gini = β + β gdp + β gdp + β Inv + β Inf + β unemp + β cab
In the equation above, To test Kuznets’ hypothesis GDP and GDP2 variables were included in
the model. If
> 0 ve
< 0 the Kuznets (1955) hypothesis is accepted (Nasreddine and
Mensi, 2016).
Table 1: OECD Countries
Australia
Czech Republic Hungary
Latvia
Poland
Turkey
United
Austria
Denmark
Iceland
Lithuania
Portugal
Kingdom
Slovak
Belgium
Estonia
Ireland
Luxembourg Republic
United States
Canada
Finland
Israel
Mexico
Slovenia
Chile
France
Italy
Netherlands
Spain
Colombia
Germany
Japan
New Zealand Sweden
Costa Rica
Greece
Korea, Rep.
Norway
Switzerland
Regarding the data used in this study, the definition of the data, the unit of measurement, and
the sources from which they were taken are given in detail in table 2.
Table2: Definition of variables.
Variable Definition
Unit of measurement
Source
gini
Estimated household Gini rate
World Income Inequality
income inequality
Database (WIID)
gdp
GDP per capita
GDP per capita is gross
World Bank, World
(constant 2015 US
domestic product divided
Development Index (WDI)
dolars)
by midyear population.
gdp2

Scuared GDP per
GDP per capita is gross
capita (constant 2015 domestic product divided
US$)
by midyear population.

World Bank, World
Development Index (WDI)

inf

Inflation of rate

inv

Total investment

International Monetary
Fund
International Monetary
Fund

unemp

Unemployment rate

Inflation of rate of GDP
deflator (annual %)
Total investments as a
percent of GDP expressed
as a ratio of total investment
and GDP.
Unemployment rate

cab1

Current account
balance

Current account balance
(annual)

International Monetary
Fund
International Monetary
Fund

3.3. Panel Estimation Techniques
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In econometric analysis, three types of data are used: time series, cross-section data, and panel
data. There are three types of data: "time series," which offer information about the numerical
values of variables across time, "cross section data," which provides information about
individual units at any time, and "panel data," which is formed by joining cross sections at
different times (Koutsoyiannis, 1989). Because the data used to determine the association
between income inequality and economic development in this study are panel data with both
cross-section and time series dimensions, "Panel Data Analysis" was used in this study.
According to Wooldridge (2013), panel data is comprised of N units and T observations per
unit. Each cross-sectional unit in the data set has its own time series. Unlike cross-sectional
data, longitudinal data are collected on discrete units such as individuals, households, cities,
or countries.
The panel data model is commonly represented as,
=
+
+
(1)
i=1,2,…,N and t=1,2,…,T
Baltagi, 2008; Tatoğlu, 2013. Where Y: Dependent variable Xk: Independent variables,
:
constant variable,
: slope coefficients and : error term.
3.4. Main Result and Interpretations
Tables 3 and 4 present descriptive statistics and correlation coefficients for the variables
included in our analysis, respectively. We determined the mean, standard deviation,
minimum, maximum, and sum for each variable. Correlation coefficients between the
variables investigated are found to be quite low.
Table 3 Corelation coefficients (makale 7) Yorum için makale 21
Variables count mean
sd
min
max
sum
gini
950
34.43187 7.491323 23.182
60.597
32710.28
gdp
950
30096.54 21588.25 2167.793 118823.6 2.86e+07
gdp2
950
1.37e+09 1.99e+09 4699325 1.41e+10 1.30e+12
inf
950
3.967636 8.179412 -9.727519 143.6397 3769.254
inv
950
23.34335 4.341729 11.85
44.794
22176.18
unemp
950
7.769823 4.070088 1.703
27.475
7381.332
cab1
950
-4.622891 89.59465 -816.647 295.118 -4391.746
950
N
Table 4 Corelation coefficients
gini
gdp
gdp2
inf
inv
unemp
cab1
gini
1.0000
gdp
-0.4038
1.0000
gdp2
-0.2651
0.9305
1.0000
inf
0.3009
-0.2787
-0.1582
1.0000
inv
-0.1429
-0.0806
-0.0521
0.0566
1.0000
unemp
0.1218
-0.3853
-0.3181
-0.0036
-0.2998
1.0000
cab1
-0.1865
0.0072
0.0231
-0.0192
0.0532
-0.0260
1.0000
Before verifying the series' stationarity and selecting the correct model to employ in model
estimation, it is required to determine whether there is a correlation between the units. As a
result, if there is a cross-section dependency, it is critical to employ "second generation panel
unit root tests" in stationarity tests, and it is critical to give correct results if there are no "first
generation panel unit root tests." The "Pesaran(2004) CD Test" was employed in this context
to determine "cross section dependence," and the results are described in Table 5. It displays
CD-test sta1tistics, probability values (p-value), inter-unit correlation coefficient (corr), and
absolute values (-Abs(corr)). The H0 hypothesis states that there is no cross-sectional
dependency, while the H1 hypothesis states that there is a cross-sectional dependence in the
Pesaran (2004) test. The following are the cross-section dependence hypotheses:
:
,
=0
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:
,
≠0
(2)
According to the cross-section dependency test findings, In the results of the Pesaran CD test,
the Ho hypothesis cannot be rejected, that is, there is a cross-sectional dependence. In this
case, second generation panel unit root tests, which are used in case of cross-sectional
dependence between units, were preferred.
Table 5: Cross section dependency (CD test)
Variable CD-test p-value corr
abs(corr)
gini
0.45
0.651
0.003 0.388
gdp
115.66 0.000
0.872 0.872
inf
27.58
0.000
0.208 0.319
inv
23.31
0.000
0.176 0.348
unemp
23.18
0.000
0.175 0.374
2
gdp
110.69 0.000
0.835 0.835
cab1
7.01
0.000
0.053 0.436
cab2
7.00
0.000
0.053 0.396
Another important test to consider after the cross-section dependency test is the stationarity
test. The presence of a time dimension as well as a unit size in the panel data requires an
examination of the series' stationarity. Many unit root tests can be performed for this aim
(Güriş, 2018: 261). Pesaran (2007) cross-sectionally augmented panel unit root test (CIPS)
and Fisher ADF tests were used from the second generation tests. The results of these tests are
shown in tables 7 and 8. According to the CIPS and Fisher ADF test results, all variables are
stationary at level I(0).
Table 6: Pesaran (2007) cross-sectionally augmented panel unit root test (CIPS).
t-bar
cv10
cv5
cv1
Z[t-bar] P-value Result
Level
Gini
-2.326 -2.040 -2.110 -2.230 -3.599 0.000
Stationary
GDP
-2.074 -2.040 -2.110 -2.230 -1.997 0.023
Stationary
2
GDP
-1.900 -2.040 -2.110 -2.230 0.892
-0.038 Stationary
inf
-2.696 -2.040 -2.110
inv
2.075 -2.040 -2.110
unemp
-2.072 -2.040 -2.110
Cab
-2.318 -2.040 -2.110
First Difference
Gini
-2.758 -2.040 -2.110
gdp
-2.883 -2.040 -2.110
gdp2
-2.545 -2.040 -2.110
inf
-3.841 -2.040 -2.110
inv
-3.330 -2.040 -2.110
unemp
-2.605 -2.040 -2.110
Cab
-3.574 -2.040 -2.110
Table 7: Fisher ADF test result
Variables
P
Z
Gini
130.4720 -2.2252
0.0001
0.0130
GDP
140.1720 -2.5920
(0.0000)
0.0048
GDP2
136.1272 -2.5854
(0.0000)
0.0049
inf
435.1155 -14.7813

L*
-2.8864
0.0022
-3.3573
0.0005
-3.2350
(0.0000)
-19.2434

Pm
4.4183
(0.0000)
5.2050
(0.0000)
4.8770
(0.0000)
29.1281

Result
Stationary

inv

-2.8559

2.7116

Stationary

109.4309
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-2.8554

-2.230
-2.230
-2.230
-2.230

-5.949
-2.004
-1.984
-3.545

0.000
0.023
0.024
0.000

Stationary
Stationary
Stationary
Stationary

-2.230
-2.230
-2.230
-2.230
-2.230
-2.230
-2.230

-6.340
-7.134
-4.986
-13.228
-9.978
-5.370
-11.527

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
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unemp
Cab

(0.0000)
356.1409
(0.0000)
122.5344
0.0006

First Differance
Gini
702.6966
(0.0000)
GDP
742.5691
(0.0000)
2
GDP
730.2657
(0.0000)
inf
1381.4294
(0.0000)
inv
647.5501
(0.0000)
unemp
1270.5497
(0.0000)
Cab
817.9129
(0.0000)

(0.0000)
-13.4602
(0.0000)
-3.0403
0.0012
-20.2759
(0.0000)
-20.5135
(0.0000
-20.4714
(0.0000)
-33.2883
(0.0000)
-20.7214
(0.0000)
-31.8964
(0.0000)
817.9129
(0.0000)

(0.0000)
-15.7942
(0.0000)
-3.3905
0.0004
-31.3719
(0.0000)
-33.1020
(0.0000)
-32.5809
(0.0000)
-61.9359
(0.0000)
-28.9843
(0.0000)
-56.9644
(0.0000)
-36.6573
(0.0000)

    Ǧ

(0.0000)
22.7224
(0.0000)
3.7744
0.0001
50.8318
(0.0000)
54.0659
(0.0000)
53.0680
(0.0000)
105.8843
(0.0000)
46.3588
(0.0000)
96.8908
(0.0000)
60.1771
(0.0000)

Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary

The results of the model estimation are presented in Table 8. Three different models have
been used to estimate the relationship between economic progress and income inequality. All
coefficients are statistically significant in the first model, the pooled regression model.
Contrary to predictions, while an increase in per capita income reduces income inequality, an
increase in income at the subsequent stage increases income inequality. In this case, Kuznets's
(1955) theory could not be confirmed in this model. A one-unit increase in the inflation rate
results in a one-unit increase in income inequality. It demonstrates that inflation exacerbates
income inequality. Similarly, when unemployment and the current account balance grow,
income disparity grows. however, the increase in overall investment has contributed to the
reduction of income disparity.
The results of the fixed effect and random effect analyses were comparable. Similar to the
Pooled regression, while increasing per capita income raised income inequality during the
first stage of growth, it did not diminish income inequality during the subsequent stage, but
rather increased it. In both models, inflation, unemployment, and current account deficit all
contribute to an increase in income inequality. No statistically significant relationship was
discovered on income inequality of total investments. Taking all three models into account,
no evidence was discovered to support the Kuznets hypothesis.
Table 8: Models Result
Pooled
Fixed -effects (within)
Random-effects GLS
Regression
regression
regression
***
***
GDP
-0.00044
-0.000047
-0.000052***
(0.000028)
(0.000012)
(0.000012)
2
***
***
GDP
3.27e-09
4.84e-10
5.14e-10***
(2.85e-10)
(1.10e-10)
(1.11e-10)
**
***
inf
0.0862
0.0350
0.0352***
(0.0264)
(0.00749)
(0.00757)
***
inv
-0.424
0.0145
0.0114
(0.0487)
(0.0179)
(0.0180)
***
***
unemp 0.312
0.0897
0.0874***
(0.0572)
(0.0215)
(0.0217)
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0.0156***
0.00319**
0.00292*
(0.00218)
(0.00117)
(0.00117)
_cons 55.13***
34.03***
34.21***
(1.645)
(0.626)
(1.137)
Note: Standard errors in parentheses ,* indicates signification at the 10 percent level **
indicates signification at the 5 percent level,*** indicates signification at the 1 percent level,
gdp is real per capita GDP and gdp2 is squared term of real per capita GDP
cab

5. Conclusion
In this study, the relationship between economic development and income inequality was
examined using data from 38 OECD countries between 1990 and 2019. This study tested the
Kuznets (1955) hypothesis using the pooled regression, fixed effects and random effects
model.
The pooled regression fixed effect and random effect analyses produced consistent outcomes.
While growing per capita income boosted income disparity during the first stage of growth, it
did not decrease it but rather expanded it throughout the second stage. Both models assume
that inflation, unemployment, and the current account deficit all contribute to an increase in
income disparity. No statistically significant association between income inequality and total
investments was identified. Taking all three models into account, no evidence supporting the
Kuznets theory was uncovered.
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Adana Alparslan Turkes Science and Technology University, Mechanical Eng. Dept., Adana, Turkey,

Assoc. Prof. Dr. Hasan Yıldızhan
Adana Alparslan Turkes Science and Technology University, Energy System Eng. Dept., Adana, Turkey,

ABSTRACT
Hybrid photovoltaic-thermal (PVT) collectors combine the production of solar electricity and
heat in a single device and thus achieve higher overall efficiency and better harvesting of solar
energy than conventional photovoltaic (PV) modules. The electrical efficiency of PV cells
typically ranges from 15% to 20% while the greatest amount of the solar spectrum (65%−70%) is
converted into heat which increases the temperature of PV modules, in turn, lowers the electrical
efficiency. These collectors are generally installed stationary and their overall efficiency depends
on various factors such as technical specifications of the cell technology, surface azimuth angle,
tilt angle, weather conditions, working fluid thermophysical and flow properties, electric load
management. This paper presents a practical guide for their installation and efficiency
management. A hybrid PVT module with 60 mc-Si cells was installed in Adana, Turkey and
various design considerations were considered during installations. Based on the technical
specifications of the PVT and the typical meteorological year data of the location, transient
simulations were parametrically carried out using System Advisor Model software for the
determination of optimum orientation by maximizing the annual electricity production. It was
presented how to orient the PVT for the field installation. To benefit from the solar heat, thermal
energy storage tanks were installed to use in domestic applications. Several measurement devices
and their data acquisition were considered to rate the performance. The experiences gained and
lessons learnt would provide a useful guide to PVT installers particularly for domestic
installations.
Keywords: photovoltaic-thermal, experiences gained, lessons learnt, proper installation.
1. INTRODUCTION
Solar energy can be directly converted into electricity via the photovoltaic (PV) effect but its
converting efficiency is a big concern for the technology. There is a radiative efficiency limit i.e.,
~30% at band gap of 1.1 eV for a conventional solar cell using a p-n junction [1]. Most
commercial solar cells have lower efficiencies under real test conditions, this means that a
considerable amount of absorbed radiation is converted into heat. PV-thermal (PVT) hybrid
collectors take the advantage of producing both electricity and heat simultaneously. The heat
removed from the PV panel is used to warm up the fluid which cools the cells and makes them
operate efficiently.
The PVT module has various applications in the domestic and industrial fields such as preheating
air or water. It can be integrated into building façades and roofs for the applications like air
ventilation, space or water heating [2].
This paper presents a practical guide for the installation and efficiency management of liquidbased PVTs. A test setup has been installed and the experiences gained and the lessons learnt
have been suggested. Before installation, mentioned design considerations for the system
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components need to have cared and the manufacturing and mounting stages should be handled
carefully.
2. PVT INSTALLATION
2.1. Orientation of the PVT
A collector facing south in the northern hemisphere harvests much energy throughout the year
however the surface azimuth angle is to be with zero due south [3]. To determine the due south
direction, the local time for solar noon is to be calculated. Solar time does not coincide with local
clock time thus which needs to be converted to solar time. The local standard time (LST) is
reckoned from the standard longitude (SL) i.e., Greenwich and the local longitude (LL). 1° of
longitude takes 4 minutes thus longitude correction is either added or subtracted to the clock time
of the local. If the location is east of Greenwich, the correction is added to the clock time and
subtracted if the location is west. The equation of time (ET) takes into account the perturbations
in the earth’s rate of rotation. The daylight saving time (DST) is applicable even if it is
considered in the location interested. The equation for calculating the apparent solar time (AST)
is [3]

AST = LST r 4 SL  LL  ET  DST

(1)

The parameter ET (in minutes) can be calculated by

ET = 229.2 0.000075  0.001868cos B  0.032077sin B  0.014615cos 2B  0.04089sin B
where B

n 1

360
365

(2)

, n is the day of the year.

On the other hand, plotting the shadow of the Sun on the flat ground over the course of a day
using a shadow stick is another way of determining the direction of due south as shown in Fig. 1.
The AST calculated by Eq. (1) can be double-checked by placing marks for each 5-minute to find
the shortest shadow or the point where the sun crosses an imaginary arc – when the sun is highest
for that day. For the 16th of September, 2021, the time correction for the local time was calculated
on that day using Eq. (1) for Adana and obtained to be 43 minutes. This means that at 12:43 local
time corresponds to solar noon on that day. The correction time fitted well with the shadow stick
test.

Fig. 1. Straight rod shadow and the marks lined for 5-minute intervals
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The tilt angle of the PVT is significant to produce electricity at the maximum rate. To determine
the optimum tilt angle, System Advisor Model (SAM) developed by the NREL [4] can be used to
simulate the transient behavior of PV systems. For the long-term simulation, the typical
meteorological year (TMY) data shown in Fig. 2 for the selected location (Adana, Turkey) will
be useful since it may not involve unusual sequences or extremes of weather. Weather software
like Meteonorm or EnergyPlus can supply this data then is added to the solar resource library of
SAM in the TMY2 weather file format.
(a)

(b)

Fig. 2. (a) Monthly average global radiation over the period of 1991−2010; (b) Monthly average
ambient temperature over the period of 2000−2009 [5]
Module characteristics of PV at reference conditions affect directly the performance. The PVT
with module specifications given in Table 1 was taken into account for the simulation.
Table 1. Technical specifications of Excell PV-T 300W
Cell type
mc-Si
Module dimensions
1672×950×60 mm
Number of cells
60 (6×10)
Number of riser tubes
7
Length of flow path
1445 mm
Riser inner diameter
7.1 mm
Riser outer diameter
8 mm
Header inner diameter
16.6 mm
Header outer diameter
18 mm
Maximum power point voltage (Vmp)
34.30 V
Maximum power point current (Imp)
9.62 A
Open circuit voltage (Voc)
41.67 V
Short circuit current (Isc)
10.17 A
Nominal operating cell temperature, NOCT 36.9 °C
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−0.104 V/°C
0.005 A/°C
−0.314 %/°C

After describing the physical characteristics of the PV module, the annual system simulation can
be done parametrically to find the optimum tilt angle which provides the maximum delivered
electricity. It was obtained to be 32° for the location interested. To tilt the PVT at an angle of 32°
as seen Fig. 3, a protractor or an inklinometer can be used but to tilt the PVT accurately, opposite
and adjacent sides should be calculated using the Pythagoras theorem and the length of the solar
panel stand legs should be manufactured on this.

Fig. 3. Tilt angle calculation for installation
2.2. Electric Load Management
SAM also has the capability of drawing current-voltage curves with irradiance change. If
maximum power point tracking (MPPT) algorithm is implemented in PV inverter, it continuously
adjusts the impedance seen by the solar array to keep the PV system operating at, or close to, the
peak power point of the PV panel under varying conditions, like changing solar irradiance,
temperature, and load. If it is not implemented, a constant load or rheostat shown in Fig. 3 can be
used where more than one stage will be useful to satisfy the proper load arrangement. Note that
under constant electric load, the voltage difference should be close to Vmp otherwise, the
electricity produced will reduce with increasing current across the rheostat.

Fig. 3. Rheostat structure (on the left), ready to use rheostat for electric load management
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2.3. Working Fluid Circulation
In liquid-based PVTs, a working fluid is used, water is a widely used liquid in PVT applications.
the determination of the optimum liquid flow rate is essential to reach the highest electric output
since the pump consumes electricity for fluid circulation. For this reason, the use of a frequencycontrolled pump [6] will be useful to control the flow rate and see the net electricity production
i.e., the difference between the PVT power production and the pump power consumption.
The maximum electrical efficiency of the PV module, K e ,max can be calculated using

Ke,max

Vmp I mp

(3)

IT Am

where the numerator parameters are defined in Table 1. IT is the total or global incident
irradiance in W/m2 and Am is the module area in m2.
The nominal maximum power point rating at standard test condition can be found as 20.78% for
the given specifications in Table 1. This result agrees well with the efficiency value presented in
Fig. 4. This means that the rest of the total absorbed radiation by the PV i.e., 79.22% can be
converted into thermal energy which lowers the electrical efficiency due to the increasing
stagnation temperature of the PV during operation but can contribute to the overall efficiency of
the PVT. That is why the PVT is preferred in place of PV.

Fig. 4. PV materials and present efficiencies [7]
2.4. Thermal Energy Storage
For performance tests, thermal energy storage (TES) tank/s is needed as shown in Fig. 5 since the
outlet temperature of the heated working fluid in the PVT will raise with instantly absorbed
radiation. The rejected heat will increase the TES temperature for this reason it should work as a
heat exchanger that facilitates the exchange of heat between the hot and cold fluids while keeping
them from mixing. This is important for testing the PVT performance since the inlet fluid
temperature of the PVT must be kept constant. The volume of the hot water tank and the
serpentine length should be as much as possible but their costs need to be considered. If they are
enlarged, controlling the inlet temperature will be easy otherwise a proportional integral
derivative (PID) controlled electric heater is needed to keep the inlet fluid temperature stable [8,
9]. The instantly discharged heat being absorbed by the PVT must be rejected to the cooling
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medium i.e. hot water tank where the water is stagnant in the tank where the tape water should be
entered steadily to keep the tank temperature at ambient temperature.

Fig. 5. Cold storage tank (upper), hot storage tank (bottom)
2.5. Thermal Expansion Tank
In the experimental setup, a thermal expansion tank (TET) is needed to provide a space for the
working fluid due to volume change when heated from ambient temperature to normal operating
temperature. It is usually installed before the pump suction to provide a positive pressure head,
and also to vent moisture, non-condensable and any low boiling components. The TET should be
sized to hold about 25% of the fluid volume as it is cold and have no more than 75% of the fluid
volume as the system is at its maximum operating temperature [10].
2.6. Measurement Devices
Various measurement instruments are essential to test the PVT. The following instruments are
needed to analyze the PVT performance:
x The voltage across the terminals of the PVT and the current generated by the PVT.
x A pyranometer to measure the global radiation on the tilted surface.
x An anemometer to measure the wind speed on the tilted surface.
x Temperature detectors for the inlet and exit fluid temperatures of the PVT and hot water
tank.
x A flowmeter to measure the flow rate of the fluid passing through the PVT piping.
x Temperature detector for measuring the ambient temperature.
2.7. Data Acquisition
The measurements of voltage and current are essential for the instant measuring of electricity. For
this, a data acquisition (DAQ) card and an interface software are needed for instant signal
processing and data storage, respectively. Many commercial DAQ devices may not measure both
absolute voltage and current signals coming from the PVT in this case calibration is needed to
measure actual physical quantities. If the DAQ card only measures voltage input like [11], a
current sensor can be the cheap choice for converting current into a voltage signal during the
measurement of electrical parameters as shown in Fig. 6.
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Fig. 6. Current sensor and connections with the DAQ card
3. CONCLUSION
The PVT hybrid collector is a promising technology particularly for domestic and industrial
applications. Various studies were performed in the literature to improve their efficiency and
different experimental setups were proposed to test them. To test the system performance, the
experimental setup should be installed suitably and care must be exercised how an accurate setup
is accomplished to measure parameters. This paper suggests a methodology and shows the
critical points that should be considered and justified before testing the setup. Some points seem
to be fundamental but many researchers overlook these points and set an inaccurate test facility
that may not give reasonable results. On the other hand, in some research papers, it is not easy to
find the technical specifications of the test setup. New researchers in the field may have problems
with the basics of PVT installation and testing instruments.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, futbol antrenörlerinin liderlik özelliklerini bazı demografik bilgiler
açısından incelemektir. Çalışmada betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evreni, amatör kulüp futbol antrenörleri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise, 2021 yılı itibariyle faaliyet gösteren amatör kulüp futbol antrenörleri
arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 92 birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile antrenörlerin liderlik
tarzlarını ölçmek üzere Davit R.Frew tarafından 1977 yılında geliştirilmiş liderlik tarzı anket
formu kullanılmıştır. Çalışmada, ölçek toplam puanlarının medeni durum, lisansı aldığı yer,
şampiyonluk durumu ve lisans türüne göre farklılık gösterip göstermediği Student t test
belirlenmiştir. Araştırmada, amatör kulüp futbol antrenörlerinin medeni durum, lisansı aldığı
yer, şampiyonluk durumu ve lisans türüne göre liderlik madde ortalama puanları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma liderlik ortalama puanları dikkate
alındığında, lisansın alındığı yere, şampiyonluk durumu ve lisans türüne göre amatör kulüp
futbol antrenörleri otokratik lider özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, evli amatör
kulüp futbol antrenörleri durumsal lider, bekar olanlar ise çok otokratik lider özelliği
gösterdiği belirlenmiştir. Bekar olan antrenörlerin bütün kararları kendilerinin aldığı, evli
antrenörlerin ise karar verme aşamasında içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayarak hareket
ettiği düşünülür ise, futbolcuların otokratik liderleri çok benimsemeyeceği, dolayısı ile iş
verimi ve motivasyonda olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, otokratik
liderlik özelliği gösteren antrenörler, sporcuların moral ve hisleri konusundaki duyarsızlığını
en aza indirerek, futbolcular arasında motivasyonunu ve kulüp başarısını arttırabilir.
Anahtar Kelime: Futbol, Liderlik Tarzı
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the leadership characteristics of football coaches in
terms of some demographic information. In the study, a descriptive scanning model was used.
The universe of the research consists of amateur club football coaches. The sample of the
study, on the other hand, consists of 92 individuals selected by random sampling method
among amateur club football coaches operating as of 2021. "Personal Information Form"
developed by the researchers and leadership style questionnaire developed by Davit R.Frew in
1977 to measure the leadership styles of coaches were used as data collection tools. In the
study, Student's t test was determined whether the scale total scores differed according to
marital status, license location, championship status and license type. In the study, no
significant difference was found between the average scores of the leadership item according
to the marital status, the place where the license was obtained, the championship status and
the type of license of the amateur club football coaches. Considering the research leadership
average scores, it has been determined that amateur club football coaches show autocratic
leadership according to the place of license, championship status and license type. In addition,
it has been determined that married amateur club football coaches are situational leaders, and
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single ones are very autocratic leaders. If it is thought that single coaches make all the
decisions themselves and that married coaches act by adapting to the conditions they are in
during the decision-making stage, it is thought that football players will not adopt autocratic
leaders much, and therefore work efficiency and motivation may be adversely affected. For
this reason, coaches who show autocratic leadership can increase the motivation and club
success among the football players by minimizing the insensitivity of the athletes about their
morale and feelings.
Key words: Football, Leadership Style
GİRİŞ
Bireyler sahip oldukları amaçlarına tek başlarına ulaşamayacaklarını anladıklarında, bu
amaçları gerçekleştirmek için benzer amaca ulaşmaya çalışan diğer bireylerle bir araya
gelerek grupları oluştururlar. Bir araya gelmiş bu grupların harekete geçme, ortak hareket
etme ve hedefe yönelmeleri sorun teşkil edebilir. Bu sorunun aşılması süreci, liderlik
olgusuyla sağlanmaktadır. Temel olarak, ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen
bireyleri bu amaçları gerçekleştirmek için harekete geçirme bilgi ve yetenekleri toplamına
liderlik denir. Bu çerçevede lider, grup üyeleri tarafından hissedilen, ancak açıklığa
kavuşmamış olan ortak düşünce ve arzuları ortaya koyan ve grup üyelerinin potansiyel
güçlerini bu amaç etrafında faaliyete geçiren kimsedir (Eren, 1996).
Lider yani önder, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler
yapan, çevreyi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve
uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı
olarak çevresini etkileyen kişidir. Hem örnek olan hem örnek olunan kişidir lider. Bireyleri
etrafında toplayabilen onları etkileyebilen ve onları bir hedefe kenetleyen kişidir. Sorumluluk
alması ve bu sorumlulukların bilincinde olması liderin en önemli özelliklerindendir. Aldığı bu
sorumluluklar sayesinde çevresindeki insanların ona güven duymasını sağlar. Dünyanın
geçmişinin incelendiği tüm tarih kitaplarında sayısız tekrarlarla liderlerden bahsedilmekte,
liderliğin ilkel çağlardan bugünkü modern çağlara kadar geçen zamandaki bütün toplumlarda
büyük bir etkisi olduğu görülmektedir (Çakar ve Arbak, 2003). Monarşinin hüküm sürdüğü
eski zamanlarda kral, prens, padişah vs. gibi yaşadıkları dönemde bir ya da birkaç liderin
dünyayı yönetebildiği, etkileyebildiği, çağ açıp çağ kapatabildiği dönemlerden farklı olarak
günümüzde daha fazla sayıda lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Artık yönetilenlerin, yönetenlerin
ve liderlerin değiştiği; geliştiği, devletlerin küçüklü büyüklü şirketlerden, ortaklılardan,
partilerden, belediyelerden, kulüplerden, federasyonlardan, ordu ve birliklerden, vs. oluştuğu
bir dönemde yaşamaktayız. Bu, devletten küçük görünen yapıların, devletleri yönettiği
rekabet dolu dünyada artık sayıca daha fazla lidere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Her türlü
girişimde, her seviyede daha iyi liderliğe ihtiyaç olduğu gerçeği ortadadır (Adair, 2005).
Günümüz dünyasında lidere ihtiyaç duyan her grup en iyi lideri seçmek ve en iyi lidere sahip
olmak istemektedir. Bu nedenlerle de araştırmacılar tarafından liderlik üzerine özellikle son
yıllarda çeşitli araştırmalar ve tartışmalar yapılmaktadır. Diğer kurumlarda olduğu gibi spor
teşkilatlarında ve kulüplerinde de liderler bulunmaktadır. Bir spor kulübünün lideri kulübün
başkanı olduğu gibi, takımın lideri de takımı kuran, çalıştıran ve yöneten antrenörlerdir
(Donuk, 2007).
Futbol takımlarında da bu sistem ve yönetim şeklinin olduğu görülmektedir. Futbol, dünyada
en çok oynanan ve en çok ilgi gören takım sporudur. Başta Avrupa ve Güney Amerika olmak
üzere hemen hemen tüm ülkelerde çok sevilen bir spordur. Dünyanın her yerinde geniş bir
izleyici kitlesine sahiptir. Futbol, günümüzün en çok beğenilen sporu olarak kabul edilir.
Bunda, futbolun özel bir postür yapısına gereksinim duymamasının, çok kişiyle
oynanmasının, yüksek seyir zevki vermesinin ve yüzyıllardan beri çok az değişen oyun
kurallarıyla oynanmasının büyük etkisi vardır.

www.istanbulkongresi.org

313

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

2. MATERYAL ve METOT
2.1. Araştırma Grubunun Özellikleri
Araştırmanın örneklemi futbol sporunun yoğun olarak yapıldığı 2020 yılı itibariyle faaliyet
gösteren amatör kulüp futbol antrenörlerine uygulanmıştır. Araştırmaya 92 kişi gönüllü olarak
katılmıştır.
2.2. Verilerin Toplanması
Araştırmada Davit R. Frew tarafından 1977 yılında geliştirilen ve 20 sorudan oluşan liderlik
tarzı anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anket formunda ki sorular 5’li
Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Ölçekte kullanılan derecelendirme aşağıda verilmiştir.
1= Tamamen Katılıyorum
2= Katılıyorum
3= Kararsız
4= Katılmıyorum
5= Hiç Katılmıyorum
Antrenörlerin Likert ölçeğine göre yaptıkları derecelendirmelerin istatistiksel sonucunda
ortaya çıkan ortalamalar aşağıdaki sisteme göre değerlendirilmiştir.
Puan Değerlendirme
1.0-1.9
Çok Otokratik
2.0-2.4
Otokratik
2.5-3.4
Durumsal
3.5-4.0
Orta Düzeyde Demokratik
4.1-5.0
Çok Demokratik
Güvenilirlik analizinde, ölçeğin güvenilirliğini tespit etmek amacıyla 20 soruya Cronbach's
Alpha testi yapılmış ve ölçeğin güvenilirliği % 86 çıkmıştır.
2.3.Verilerin Değerlendirilmesi
Toplanan anketlerde verilerin işlenmesi bilgisayar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Anketten
elde edilen verilerin istatistiksel olarak incelenmesinde SPSS 16 programı kullanılmıştır.
Program içerisindeki t-Testi ve ANOVA testleri ile Varyans analizi uygulanarak α değeri 0.05
olarak alınmış olup elde edilen p değeri bu değere göre karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
3.BULGULAR
Tablo3.1. Futbol Antrenörlerin Antrenörlük Medeni Durumlarına Göre Liderlik Tarz
Puanlarının Karşılaştırılması
Medeni
Değişkenler
N
Ort±S.s
t
p
Durum
2,47±,470
Evli
40
Medeni
,211
,545
Durumu
1,32±,347
Bekar
52
Çizelge 3.1’de görüldüğü üzere futbol antrenörlerin medeni durumlarına göre her iki
gurubunda otokratik liderlik tarzı sergiledikleri görülmektedir. Futbol antrenörlerin medeni
durumlarına göre istatistiki açıdan bağımsız t-testi ile analizi sonucunda anlamlı bir fark
görülmemiştir (P>0,05).
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Tablo3.2. Futbol Antrenörlerin Antrenörlük Lisanslarını Aldıkları Eğitim Kurumu
Türlerine Göre Liderlik Tarz Puanlarının Karşılaştırılması
Lisans
Değişkenler
N
Ort±S.s
t
p
Aldığı Yer
2,32±,356
Spor Bilimleri
49
Lisansın
Alındığı
-1,311 ,117
2,21±,452
Yer
Futbol Federasyonu 43
Çizelge 3.2’de görüldüğü üzere futbol antrenörlerin antrenörlük lisanslarını aldıkları eğitim
kurumu türlerine spor bilimleri fakültesinden lisans alan gurubun otokratik liderlik tarzını,
futbol federasyonundan lisans alan grubun ise durumsal liderlik tarzı sergiledikleri
görülmektedir. Futbol antrenörlerinin antrenörlük belgelerini aldıkları kurum türlerine göre
sergiledikleri bu durum istatistiki açıdan bağımsız t-testi ile sınanmış ve bu sınama sonucunda
iki grup arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (P>0,05).
Tablo3.3. Futbol Antrenörlerin Antrenörlük Lisans Türlerine Göre
Liderlik Tarz Puanlarının Karşılaştırılması
Belge
Değişkenler
N
Ort±S.s
t
Seviyesi
2,42±,427
TFF C
51
Lisansın Türü
-,117
2,44±,360
UEFA B
41

p
,685

Çizelge 3.3’te görüldüğü üzere futbol antrenörlerinin lisans türlerine göre her iki gurubunda
otokratik liderlik tarzı sergiledikleri görülmektedir. Futbol antrenörlerinin antrenörlük lisans
türlerine göre ortaya çıkan bu fark istatistiki açıdan ANOVA testi ile sınanmış ve bu sınama
sonucunda guruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. (P>0,05).
Tablo3.4. Futbol Antrenörlerin Sporculuk Süresince Şampiyonluk Yaşama
Durumlarına Göre Liderlik Tarz Puanlarının Karşılaştırılması
Değişkenler
Şampiyon
N
Ort±S.s
t
p
2,34±,476
Sporculukların
Hayır
47
Şampiyonluk
1,127
,210
Yaşama
2,16±,457
Evet
45
Durumları
Çizelge 3.4’te görüldüğü üzere futbol antrenörlerinin sporculukları süresince şampiyonluk
yaşayan ve yaşamayan antrenörlerin hepsi otokratik liderlik tarzını sergilemektedirler.
İstatistiki açıdan bağımsız t-testi ile sınanmış ve bu sonuca göre iki gurup arasında istatistiki
açıdan fark bulunmamıştır (P>0,05).
4.TARTIŞMA ve SONUÇ
Yaptığımız bu çalışmada ortaya çıkan demografik görüntüde antrenörler arasında anlamlı bir
liderlik tarzı farklılığı görülmemiştir. Antrenörlerin lisans türü, medeni durum ve
şampiyonluk yaşama durumları göz önünde bulundurulduğunda bu grupların tamamının
otokratik liderlik tarzına sahip oldukları görülmüştür. Çalışmaya katılan antrenörlerin %94.8’i
antrenörlükten önce futbol oynamışlardır. Futbol oynamış antrenörlerin sporculuk yaşamları
sırasında otokratik antrenörler ile çalışmış olup, bu antrenörlerin otokratik tutumlarından
etkilenmeleri çıkan bu sonuca etki etmiş olabilir. Tüm bunların ışığında lisans türü, medeni
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durum ve şampiyonluk yaşama durumları değişkenleri üzerinde çalışmaya katılan
antrenörlerin sporculuk yaşamlarında çalıştığı antrenör tutumlarının etkili olduğu söylenebilir.
Çalışmaya katılan antrenörlerden belgelerini spor bilimleri fakültesinden alanlar otokratik
liderlik tarzını sergilerken, belgelerini futbol federasyondan alanların durumsal liderlik tarzını
sergiledikleri görülmüştür.
Çalışmada anlamlı bir fark tespit edilmemiş olsa da çalışmaya katılan antrenörlerin
antrenörlük lisanslarını aldıkları eğitim türlerine göre liderlik tarzlarında farklılık
görülmüştür. Antrenörlük lisanslarını spor bilimleri fakültesi eğitim türünden alan antrenörler
otokratik liderlik tarzını benimsedikleri görülürken, futbol federasyonundan alan antrenörlerin
durumsal liderlik tarzını benimsedikleri belirlenmiştir. Bu farklılık üstünde çeşitli değişkenler
rol oynar. Lisans türünü yükseltmek için alınan eğitimin içeriği ve antrenöre kazandırdığı
yetiler, bilgi ve beceriler, antrenörün durumlara ve sporculara yaklaşım şekilleri ile liderlik
tarzlarını da etkileyip, şekillendireceği düşünülmektedir.
Doğan ve Moralı (2001) tarafından gerçekleştirilen araştırmada sporcuların antrenörleri için
tercih ettikleri liderlik davranışlarında bireysel ve takım sporlarında anlamlı bir farklılık
olmadığını, Serin (2016) tarafından boks antrenörlerinde liderlik tarzlarının belirlenmesine
ilişkin gerçekleştirilen çalışmada puanlarının cinsiyete göre farklılık göstermediğini
Hasançebioğlu, (2002) ve ayrıca Yalnız Solmaz ve Aydın, (2015) gerçekleştirdikleri
çalışmalarında liderlik davranış puanlarının yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık göstermediğini tespit etmiştir, bütün bu sonuçlar çalışmamızla benzer sonuçlar
göstermektedir.
Sonuç olarak çalışmaya katılan antrenörlerin liderlik tarzları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemiştir. Yani antrenörlerin lisans türleri, lisanslarını aldıkları kurum, medeni durum ve
şampiyonluk yaşama durumları ile liderlik tarzları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (P>0,05). Değişkenlere göre incelendiğinde lisansını federasyon kursundan
alan antrenörlerin durumsal liderlik tarzı, diğer antrenörlerin otokratik liderlik tarzı
sergiledikleri saptanmıştır.
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Abstract
Environmental problems have attracted public attention considerably within the last two decades.
Environmental problems are increasing and traveling quicker than a fire, country to region,
region to world level territory. This is a serious cause of climate change and global warming. The
purpose of this study is to understand influences nature of motivation in relating green supply
chain management practices effects towards organization performance. The paper focuses on
various GSCM factors like internal environmental management, green purchasing, customer
cooperation with environmental considerations, eco design and investment recovery, and
company performance in terms of environmental performance, operational performance, and
financial performance.
Keywords: Green Supply Chain Management, Innovation and sustainable, Green manufacturing
(GM), Environmental, Green Procurement, Green Product Development, Green operations
Introduction
Environmental issues have attracted public attention significantly in the last two decades.
Manufacturing companies around the world, particularly in emerging economies, have an
increased awareness of green concepts and attempt to adopt environment-friendly
practices.(Abebaw, H., and Virdi, S. S.,2020) Furthermore, the green practices have to be told to
the various industries to mitigate and minimize the negative environmental impact. Therefore the
employees must be aware of the green practices so that it will encourage everyone to cooperate
in it(Syakila, N, 2017) Green Supply Chain Management (GSCM) as a concept is gaining its
pace, and in a broader sense, there have been works in the areas of research opportunities in
GSCM(Pol, D and Sambrani, V,2017) Not only that, green supply chain management is a
progressively widely-diffused practice among companies that are seeking to improve their
environmental performance. As such, green supply chain management is important in
influencing the total environment impact of any organizations involved in supply chain activities
(Shariff, S.,2017)
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Table 1: Difference between conventional and green supply chain

Source:https://www.semanticscholar.org/paper/Sohaib-Ahmed-Nasir-Green-SupplyChain-Practices-For/fc0ad99a0c8262129c1b6e1cb06f1c0cf22d2b77
Green Supply Chain Management drives value creation across a supply chain to reduce
environmental effects. Improved environmental performance means lower waste disposal and
lower overhead costs. ( Govil, A.2019).
Review of Literature
Kurian, J.(2018) The objectives of this paper were to identify the current green supply chain
management practices and their influence on the environmental performance of the firms
belonging to the pharmaceutical industry in India. The paper is based on a survey conducted
among senior executives of the pharmaceutical industry in India.Awasthi, A., & Srivastava, S.
K.(2019) More and more organizations are involved in green supply chain practices to sustain
business market competition, achieve customer loyalty, improve brand image, and minimize
negative environmental impacts. Examples of these practices are green design, green purchasing,
green manufacturing, green packaging, green logistics, and green marketing. In this paper, we
investigate barriers in green supply chain management and identify the ‘critical’ or ‘vital’ using
Pareto analysis. Srivastava, S. K.(2007) There is a growing need for integrating environmentally
sound choices into supply-chain management research and practice. Perusal of the literature
shows that a broad frame of reference for green supply-chain management (GrSCM) is not
adequately developed. Regulatory bodies that formulate regulations to meet societal and
ecological concerns to facilitate growth of business and economy also suffer from its absence.
Lamba, N., and Thareja, P(2017) The vision behind provision of eco-friendly products/services
in the manufacturing sector is conceptually associated with sustainability. Such thinking solicits
a deeper intervention with the implementation of green – environmentally friendly practices
throughout the supply chain.
Nadeem, K., and Siddiqui, D. A.(2019) The aim of this study is to find out the direct impact of
competence of strategic supply chain orientation, strategic environmental orientation and
institutional pressure on Green Supply Chain Management (GSCM) and to overall performance.

www.istanbulkongresi.org

318

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

The data gathered from executives of 66 manufacturing firms of Pakistan. On the one hand, the
relationship between strategic orientations of the environment, supply chain, institutional
pressure, and adoption of GSCM practices is examined on the other hand GSCM practices, and
its relationship with performance measures including Customer Effectiveness, Environmental
Differentiation, Economic Performance, Operational Efficiency and Social Performance is
examined.Sarkis, J (2007)This paper provides an overview of environmental (green) supply
chain management. The overview includes a categorization of research and practice in
purchasing, manufacturing, outbound, and reverse logistics dimensions.
Green Supply Chain Management (GSCM)
The concept of GSCM is to integrate environmental thinking into supply chain management
(SCM). As such, GSCM is important in influencing the total environmental impact of any
organizations involved in supply chain activities. More importantly, GSCM can contribute to
sustainability performance enhancement (Chin,2015)This includes product design, material
sourcing and selection, the manufacturing process, delivery of the final product to consumers,
and end-of-life product management(https://www.bpir.com)Instead of simply attempting to
mitigate the environmental impact of the supply chain, GSCM involves driving value creation
throughout
the
supply
chain
organizations
to
reduce
total
environmental
impact(https://www.designingbuildings.co.uk)Green Supply Chain Management (GSCM) is now
considered as a main part of organizational strategies to become environment-friendly and
socially responsible, and to fulfill the customer demand and meet government
compliances(Sharma, S., and Jain, V,2014)
Figure 1: Green Supply Chain Management

Source: https://sites.google.com/site/yizhang919/green-supply-chain
Green Procurement
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Green procurement is the adoption of ecologically responsible practices in business activities
used to meet needs for materials, goods, utilities and services (Rouse, M, 2016)

Figure 2: Implementing Green Procurement

Source: https://www.spendedge.com/blogs/green-procurement-practices-challenges
Green Product Development
Consumer marketers are trying to stand out in a growing and diverse eco-committed
marketplace. Given the long- term impact of climate change and global warming, the call for the
production and consumption of green products becomes even more urgent and
necessary.(Jeevan, P.,2017)Green product (GP) development has become a key strategic
consideration for many worldwide organisations, mainly due to environmental regulations and
public awareness of environmentally conscious practices(Julião, J et al,2016)
Green manufacturing (GM)
In general, definitions of green manufacturing refer to the environmentally responsible
production and use of manufactured goods(https://insights.globalspec.com) An efficient
manufacturing process is the essence of sustainability.(Jeevan, P,2017)Manufacturing companies
around the world, particularly in emerging economies, have an increased awareness of green
concepts and attempt to adopt environment-friendly practices(Abebaw, H., and Virdi, S.
,2020)Sustainable manufacturing should integrate sustainable activities at all levels of
manufacturing – product, process and system(Nageswara Posinasetti. ,2018) and green
manufacturing that reduces waste and even pollution(Paul, I.et al,2014)
Figure 3: Green manufacturing
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Source: https://www.scielo.br
Green operations (GO)
Green operations (GO) in terms of process and product stewardship to mitigate environmental
damages and satisfy the escalating social expectation for environmentally friendly operations in
the electronics industry(Wong et al,2011) In recent years, Sustainable Operations Management
(SOM) has started receiving attention from both operations management and management
science researchers. SOM includes topics such as green supply chain (eg, ), green procurement
(eg, ; ) and reverse logistics (RL) (eg, ; ). SOM has a potentially vital role to play in contributing
to solutions for the complex sustainability challenges confronted by many organisations
(Angappa Gunasekaran & Zahir Irani ,2014)
Barriers for Adopting Green Supply Chain Management (https://www.mbaskool.com)
x
x
x
x
x

Lack of proper sustainability standards and government regulations
High initial investment for adopting waste disposal methods – In Sweden the consumers
are often unwilling to bear the extra cost of a sustainable solution.
Improper alignment of long-term sustainability strategies of the company with its short
term goals of profitability – For example in China due to cutthroat competition the
providers of transportation cut corners to stay competitive
Lack of sufficient motivation on the part of the top management
Insufficient training about sustainable practices of Supply Chain

Opportunities of Green Supply Chain Management
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Global alarm over Greenhouse Gas emission
Company policies are concentrating a lot of on characteristic and lowering the carbon footprints
caused by their IT instrumentality, infrastructure, and people.
Climate Change
Warming is impacting the weather, ice caps, and glaciers in each the northern and southern
hemispheres during a negative approach. The increase within the water level thanks to the
reduction within the ice caps and glaciers cowl is popping intent on be a primary reason for
concern for environmentalists everywhere the planet.
Government and Environmental Protection Agency regulations
A corporation ought to follow sure specifications to get Energy Star Rating and different
environmental certifications. Penalization by policing agencies to implement carbon credit
obedience is another exalting issue for inexperienced IT initiatives.
Enhancing Your Brand Image
Taking the initiative for inexperienced provide chain methods can earn dividends among your
client base. Today’s trendy customers also are environmentally-conscious ones. They’re going to
respond well upon learning that a corporation is creating an endeavor to travel inexperienced and
do its half to assist the surroundings. You’ll be able to attempt to sell this angle by giving reports
on what quantity material or fuel has been saved or by what quantity emission has been reduced.
If you recognize however your competition handles its practices, you would possibly even be
ready to supply direct comparisons.
Sustainability of Resources
If a business has implemented green practices in its supply chain, then, then there will be a
process or policy in place in the supply chain wherein the product that is sourced can be reproduced or recycled at the same pace at which it is consumed.
Cost Reduction
Companies can do cost savings by implementing digital technologies that help in going green. IT
Solutions that help in low consumption of power, substituting energy sources and recycling can
create a positive impact on the financial sheets of a business. While implementing green
initiatives, businesses focus on reducing the greenhouse gas emissions which in turn leads to
making shorter trips and reducing shipments. This results in lowers costs as vehicles use less fuel
and suffer minimized wear and tear.( https://www.trademo.com)
Challenges of Green Supply Chain Management

www.istanbulkongresi.org

322

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

The green supply chain initiatives have shown positive outcomes for many companies, but it is
not without facing some challenges in its implementation. The literature has thrown light on the
various challenges or barriers that would impede the industry in adopting GSCM.
Mismanaged Implementation
Changing a supply chain management system takes financial investment, time, and human
resources. If not implemented properly, there will be wasted labor, service redundancy, and
missed deadlines that result in significant costs.( https://carter-logistics.com)
Complicated
Process of supply chain management involves numerous complexities as it involves several
departments within the organization. It may lead to create confusion and hamper the normal
functioning of business. Employees may feel hesitant and demotivated to accept this concept as
it is new to them thereby giving rise to several other difficulties.
Lack of Reliability
Supply chain management lacks of reliability as it is completely dependent upon the mode of
information exchange among several departments. If there is any instance of inaccurate
information sharing by any of the department, then it will have adverse effects on performance of
whole supply chain (https://commercemates.com)
Marginal Impact
While going green is focused on reducing harm to the environment, the impact that any specific
individual can have on the environment by going green is often negligible. The theory is that if
everyone were to go green, it would have a significant and noticeable impact, but not everyone
can be convinced to go green and many believe that doing so has no real impact outside of the
economics. This makes going green a personal choice for many, which does not necessarily
result in concrete economic or environmental benefits.( https://www.sapling.com)
Conclusion
Today's Green Supply chain management mandates to incorporate the environmental idea in
each and every stage of the product and service in a Supply Chain. Hence Supply chain
managers have a great role in developing innovative environmental technologies to tackle the
problems faced by the economy on environmental problems and communicate this to every stake
holder in the chain. A much greater degree of collaboration, transparency and integration
of supply chain processes and systems is required for the initiative to be effective.
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ÖZET
Dil kullanımı, bireysel ve toplumsal olarak insanlar tarafından gerek duyulan iletişimsel
yetiler gibi birçok yetiyi kapsamaktadır. Farklı bağlamlarda kullanıldığı gibi, bu yetiler farklı
şartlar altında dahi dilsel eylemler süresince ortaya çıkabilirler. Örneğin, değişik hayatlardan
alınmış belli konularda metinler üretebilme ya da bu metinleri alımlayabilme yetisi gibi.
Bunun yanı sıra farklı alıştırmaları yapabilmek için kullanılan dilsel stratejiler geliştirebilme
kabiliyeti, bir yabancı dil öğrencisinin dilsel yetilerinin yanı sıra sosyo-kültürel ve edimsel
yetilerini de kullanabilmesini gerektirmektedir. Bu çalışma farklı durum ve bağlamlardaki
dilsel yetilerin birbiriyle olan bağlantısını betimleyici bir yöntemle ortaya çıkarmak ve üretici,
bağlamsal ve metinsel ilişkilerini analiz etmek amacını taşımaktadır. Buna göre öğrencilerin
dil edinci kazanımı açısından belli bir düzeye gelip gelmediklerini anlamak amacıyla,
öğrencilerin dilsel açıdan aktif oldukları durumların veya olayların, hangi konularda yazınsal
taraflarının ağır bastığının, dil öğrenimi sırasında onları kısıtlayıcı sorunlarla karşılaşıp
karşılaşmadıklarının, hangi yöntemlerle dilsel eylemlerini etkinleştirdiklerinin ve hangi
yetilerinin yabancı dil hakimiyetleri üzerinde daha baskın olduğunun cevaplarının bu çalışma
ile bulunması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, yeti, analiz, betimleme.
ABSTRACT
Language use includes many abilities, such as communicative abilities that are needed by
people individually and socially. As used in different contexts, these abilities can occur during
linguistic actions, even under different conditions. For example, the ability to produce texts on
certain topics taken from different lives, or the ability to purchase these texts. In addition, the
ability to develop linguistic strategies used to perform different exercises requires that a
foreign language student can use their socio-cultural and operational abilities, as well as their
linguistic abilities. This study aims to reveal the connection of linguistic abilities in different
situations and contexts with each other using a descriptive method and to analyze their
generative, contextual and textual relationships. Accordingly, students have come to a certain
level in terms of acquisition of language acquisition in order to understand whether students
are linguistically situations or events that are active, which outweigh the restrictive side of the
subjects of the literary language learning them during which they are experiencing problems
with foreign language ability and linguistic dominance of the methods of enabling actions,
which is more dominant on the responses that are planned to be included in this study.
Keywords: foreign language, ability, analysis, description.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere dil öğrenimi öğrenilen dilin kullanımıyla gerçekleşir. Dört temel yeti ve ayrıca
bilgi edinim aşaması başka bir yetidir. En önemli yeti dinlemedir. Dinlemeyi bilmeyen ne
anlamayı ne de konuşmayı gerçekleştirebilir. İlkokulda becerilerin eşit oranda kazandırılması
ve paralel geliştirilmesi dilin tümleşik öğrenilmesi açısından önemlidir. Bu aşamada sadece
dil ve yetiyi değil öğrenmeyi de öğretmek gerekebilir. Çünkü potansiyel bir öğrenciyi
temelden yetiştirmek onun diğer becerilerde işlevsellik kazanmasına imkan tanıyacaktır.
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Dilbilinci ve dilin doğru kullanılması birlikte yürütülen bir süreçtir. Bu nedenle hedef temelli
yabancı dil öğrenmenin kısa ve uzun vadeli hedefleri olmalı ve öğrenci kendini o doğrultuda
geliştirmelidir. Bu dil yetisini kazandırma yolunda atılan en önemli adımlardan biridir.
Beyin ile konuşma merkezinde sürekli bir ağ örülmektedir. Bu ağ ne kadar erken olursa o
kadar mükemmel olur. Sosyal kişilik ve diğer başarıları bu ağ çok etkilemektedir. Kendi
içinde tutarlılık, bağdaşıklık, basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapıya bağlıdır. Özellikle
algılama ve telaffuzda duyma yetisinin etkisi çok yüksektir. Dil öğrenme amacını
gerçekleştirmek için hedef kitlenin fiziksel ve psikolojik özelliklerine dikkat ederek bağlamsal
öğrenme yoluna gidilebilir. İyi bir dil öğrenme amacıyla yaşantısal ve bütüncül, yani oyun,
müzik, dinleme, konuşma ve yazma gibi becerilerin sosyal bir rol oyunu içerisinde
gerçekleştirilmesi gerekebilir. Yabancı dil öğrenen her bireyin yaptığı şeyden anlam çıkarması
gerekir; çünkü yabancı dilde semantik önemli bir temel sayılır. Öğrencinin ezbere değil
yaşantısal ve şekilsel olarak davranış geliştirmesi gereklidir.
Sürece dayalı öğretim yaparken öğrenme sürecini iyi farkedip yönetmek önemlidir. Öğrenme
aşamasında yazma ve konuşmadan önce anlama söz konusudur. Yani dinleme becerisi önce
gelişir. Öğretilecek konu, ders araç ve gereçleri doğru seçilmelidir. Kelimesiz yabancı dil
öğretilmemeli, kelime bağlam içerisinde anlam ilişkileriyle verilmelidir.
2. DİLİN PSİKOLİNGUİSTİK YÖNÜ
Aytaş (2019)’a göre, her dilin derin yapısının aslında benzer olduğu ve dil edinimi esnasında
bebeklerin bu derin yapıyı edindiği anlayışı bilindiği üzere Chomsky tarafından ortaya
atılmıştır. Chomsky'e göre insanlar kuramsal bir arka planı olan dil sistemlerini bilerek
dünyaya gelmişlerdir. Eğer, Skinner’in iddia ettiği gibi dil gözlemlenerek öğrenilseydi
bireysel sıkıntılar iletişimin gidişatını da zora sokabilirdi.
x Dilsel ve bilişsel beceriler arasındaki bağlantıyı dilsel arka planımız yardımıyla
kurabiliyoruz.
x Dil edinimi ve konuşma eğitimindeki problemleri çözmede psikolinguistik tedavi aracı
olabilmektedir.
x Dil üretimi ve dil kullanımındaki fiziksel problemleri dil gelişiminin ve psikolojinin
disiplinler arası işbirliği sayesinde ortadan kaldırabiliyoruz.
x Fiziksel sebeplerden dolayı iletişimde oluşan yanlış anlamaları yine dilsel verilerimizin arka
planı veya önvarsayım kabiliyetimiz ortadan kaldırabiliyor. Öğrencilerin dil becerilerini
kazanırken karşılaştıkları psikolinguistik zorlukların birçok sebebi vardır (Aytaş, 2019: 43).
Öncelikle öğrencilerin kendi bilişsel gelişimlerini tamamladıkları varsayılır. Çünkü daha
önce anadillerini öğrenmişlerdir. Bu yüzden anadilden hedef dile doğru bir yönelim olabilir.
Daha sonra dil aktarımına paralel olarak, öğrencilerin kendi kafalarında kavram ve anlam
haritaları oluşturdukları farz edilir ve bu sebeple önceden var olan bu anlam haritaları,
özellikle yaratıcı dil becerilerini kullanırken alışık olunmayan yeni yapı ve yeni kelimeleri
ifade etmede sorun yaratabilir (Sezer, 2009: 469).
Son olarak, öğrenci kavrama problemleriyle sonuçlanan yabancı dilin işitsel ve görsel
birimlerinin bilgi eksikliğini hisseder. Yabancı dil öğretiminde psikolinguistik (ruh dilbilim)
boyutta yaşanan bu tür olumsuzlukların çözümü diğer boyutlara göre kısmen daha kolay
gözükebilir. Bizzat öğrenenden kaynaklanan sorunlar (çekingenlik, motivasyon eksikliği vb.)
ya da öğretim sürecinin diğer düzeylerinde (öğretmen, öğretim ortamı, yöntem vb.) yaşanan
olumsuzluklar sistematik ve profesyonel uygulamalarla ortadan kaldırılabilir. Yanlış yaparım
korkusuyla öğrendiklerini uygulayamamak, yaratıcılığın olmaması, duygudaşlık kuramama ve
egonun sınırlarının oluşturulamaması öğrenenlerin sergiledikleri olumsuz davranışlar olarak
gözükmektedir (Aytaş, 2019: 68).
Özellikle yabancı dil eğitimi alan öğrenciler düşünülürse dil öğreniminin ötesinde bilişsel,
duygusal ve psikolojik unsurların etkisi öğrenme sürecine uyum sağlamada üst düzeydedir.
Çünkü bahsedilen öğrenci grupları çoklu zihinsel eylemleri bir anda ve hatta aynı anda yerine
getirmek zorunda olabilecekleri bir dilsel iletişim çemberinde kendileriyle baş başa
kalabilmektedirler. Bu tür bir zorluk öğrencinin fiziksel mekanizmasını etkilerken aynı
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zamanda psikolojik açıdan verimliliği sağlamada öğrencide mükemmeli arzulama dürtüsü
uyandırabilir (Aytaş, 2019: 76).
Bunun sonucunda bilişsel zayıflıkların ortadan kaldırılması ve biliş kapasitesinin arttırılması
gerekebilir. Dili öğrenme ve kullanma sürecindeki aşamalar dikkate alındığında
psikolinguistik anlayışın etkileşimi kaçınılmaz olabilir. Söz konusu ilerleme bu iki disiplinin
birimlerini ortak bir zeminde buluşturarak öğrencilere bu süreci daha kolay yürütebilmeleri
için destek niteliğinde olabilecektir.
Uzun dönem iki dilli öğrenme deneyimi zihinsel sözlüğü belirli bir şekilde yeniden
yapılandırabilir. Christoffels vd'nin iddia ettiği gibi: […] Herhangi bir öğrenme işlemi,
öğrenmenin iki terimini birbirine bağlayan bir hafıza izine yansır; Bir öğrenme eyleminde
aynı iki terim (kelimeler veya daha uzun ifadeler) ne kadar sık görülürse, aralarındaki hafıza
bağlantısı o kadar güçlü olacaktır (Christoffels vd, 2006: 198). Bu nedenle yeni bir öğrenenler
zihinsel sözlüğün yapısı ve esnekliği ile ilgili çalışmalarda son derece faydalı olabilirler
(Aytaş, 2019: 111).
Bireysel yetilerin öğrenmedeki etkinliği, yabancı dili kullanma aşamasında yüz yüze gelen
öğrencilerin psikolojik hazırlığı ve motivasyonu gibi unsurlar psikolinguistik açıdan
bakıldığında dil-öğrenme-psikoloji üçleminin iyi kavranmasına ihtiyaç doğurur.
Zihinsel öğrenmede verilen girdi kolay çözülebiliyorsa birinci aşamada anlama-kavramaçözme gerçekleşmektedir. Bundan sonra öğrenen birey kaliteli bir çıktı verme imkanına sahip
olabiliyor. Dolayısıyla öğrencilere daha fazla girdi vermek daha çok dilsel yetilerini aktif hale
getirecek ve üretici yetilerini gösterebileceklerdir. Öğrenci, anlamadığı birşeyi öğrenmek
istemez, dile odaklanmak ve dilsel kodlama yaparken onu çözmek isteyebilir.
Anlama-kavrama düzeyinden sonra öğrenci biçim üzerine yoğunlaşabilir. Yani etkili bir dil
öğrenmek için o dilin sadece rastgele kullanılmayacağını sözel ve yazılı ifadelerinin biçimsel
şemasını iyi öğrenmesi gerektiğini bilir. Biçimsel şemalarda zengin bir repertuar kullanmak
gerekmektedir. Sınırlı sayıda kelimelerle sınırsız sayıda ifade biçimleri oluşturmak
mümkündür. Dil kalıplarını bilmek ve amacına uygunn kullanmak dil yetisini geliştirme
yolunda etkili olacaktır.
3. YABANCI DİL YETİSİNİN METODİK GELİŞİMİ
Öncelikle öğrenciye bütünsel ve iletişimsel dil öğretimini vermek gerekir. Dilin kullanarak
öğrenilebileceği unutulmamalıdır. Öğrenciye yabancı dil sevdirilerek o dili yaşaması
sağlanabilir.
İlk aşama olarak dinleme-anlama yetisini desteklemek şarttır. Öğrencilere iyi hazırlanmış,
çözülebilir ödev ve görevler verilmelidir. Yüzeysel ve derinlemesine okuma yaptırılarak
dinleme öncesi, esnası ve sonrası süreçlerinde bilgilendirmeye dikkat edilmelidir.
Dinleme öncesinde, ön bilgilerin aktive edilmesi, hedeflerin açıklanması ve çok defa
dinlemeyle keşif yolunu kullanarak soruları ortaya çıkarmak daha etkili bir dinlemeye imkan
tanıyabilir.
Dinleme esnasında odaklanmayı arttırmak için dinleme sayısı da arttırılmalıdır. Motive edici
dinleme alıştırmaları ile öğrencinin dikkati çekilmelidir. Emir ve yönergelerle anlatma, çoktan
seçmeli ve resimli alıştırmalar anlamayı kolaylaştırır. Metin anlaşıldıktan sonra nasıl
olduğuna odaklanılır. Cümlelerin üslubu düzeyinde anlama sağlanabilir. Anlamanın dışında
yapısal özelliklere bakıldığında konuşma becerileri ve dil sistemleri gelişmiş olur.
Dinleme sonrasında ise edinilen bilgiler uygulama aşamasında kullanılır.
Konuşma becerisi yavaş gelişen ve çok çaba gerektiren bir beceridir. Amaç öğrencinin direk
ve hızlı bir şekilde cevap verip tepki gösterebilmesidir. Dilbilimsel ve dilbilgisel unsurları
bağlama ve duruma göre kullanmak gerekir. Nerede, nasıl ve hangi durumda konuşabileceğini
(pragmatik yeti) öğrencinin bilmesi lazımdır. Akılcılık ve doğruluğun eşgüdümlü olması
gerekir. Konuşmayı öğrenmek doğruluğa endekslidir. Öğrenmeyi konuşmak ise akılcılığa
yöneliktir.
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Okuma becerisi için görsellik çok önemlidir. İmgeler beyine bir bütün olarak
kaydedildiğinden okuma kolaylaşır. Önce cümleyi olduğu gibi beyne kaydederiz sonra
bilişsel olarak alt birimlere bölüp bilişsel öğrenmeyi gerçekleştiririz.
Yoğun yabancı dilde okuma yaparken öğrenci değişik metin tiplerini bilmek zorunda
kalmaktadır bu nedenle göz okuması burada devreye girebilir.
Yazma becerisi süreci konuşmaya göre daha uzundur. Başlangıçta aşama aşama gerçekleşir.
Öğrenci bir süre sonra kendi ifadelerini kendi cümleleriyle kurmaya ve metin oluşturmaya
başlamalıdır. Alıcı yani dinleme ve okuma becerilerini geliştirdikten sonra üretici yani
konuşma ve yazma becerisini zenginleştirme üzerine yoğunlaşmalıdır. Bunlar dışında
dilbilimsel beceriler, deyim kullanımı, oyunlarla alımlama, telaffuz yetisi, dil hassasiyeti ve
sınıf içindeki dilsel ritüeller dil yetisinin geliştirilmesinde önemlidir.
Öğrencilerin hangi durumlarda dil yetilerinin gelişebileceğine dair görüşleri sorulmuş ve
aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buna göre:
x Gündelik hayata uygun durumlarla bütünleşik dil öğretimi,
x Motivasyonu ve merakı uyandırıcı ders metotlarının kullanılması,
x Tekrar ve sürekli alıştırma yapılması,
x Çağrışım yöntemiyle dil öğretimi,
x Detaylara inmeden önce genel bir bakış sağlanması,
x Kavramlardan önce açıklama getirilmesi,
x Parçadan bütüne öğrenme stilinin uygulanması ve
x Eş zamanlı öğrenme sağlanması öğrencilerin dilsel yetilerini geliştirmelerine imkan
sağlamaktadır.
Bunlar dışında didaktik bir öğrenme için öğrenme sürecinin doğrulayıcı, ilgi çekici, iş birlikçi
ve tüm duyularla öğrenmeye uygun olması sağlanabilir. Ayrıca öğrenciye çok yönlü bakış
açısı, irade ve öz yeterlilik bilinci kazandırmak dil öğrenme sürecini hızlandıracaktır.
Dil yetisi, bilişsel, psikomotor ve duyuşsal yetilerle paralel gelişim göstermektedir. Bu
nedenle öğrenme, bilgi, beceri ve davranışın sosyal aktarımı olarak ifade edilebilir. Örneğin
öğrenci,
“ derste kendimi nasıl ifade edebilirim?”, “dikkatimi derse vermek için ne yapmalıyım?”,
“öğrenme ortamındaki iletişime nasıl katkı sağlayabilirim? gibi birtakım sorulara zihninde
cevap arayabilir ve dil yetisini geliştirme arzusunu ifade ederek bilişsel bir hazırbulunuşluluk
içine girebilir.
Karşılıklı etkileşimin ön plana çıktığı yöntemlerden biri 1970’li yıllardan itibaren dil
öğretiminde yaygın olarak kullanılmaya başlanan iletişimsel (communicative) yaklaşım ve bu
yaklaşımın, ortaya çıkmasına yol açtığı 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği dil kriterleri
çerçevesinde oluşan eylemsel (actionnelle) yaklaşımdır. İletişimsel yaklaşım öğrenim
sürecinin aktif olmasını gerektirir. Öğrenen hedef dili konuşabilmeli ve o dille iletişim kurma
fırsatları yaratmalı ve yaratabilmeli, bilgilerini partnerleriyle paylaşabilmeli ve sınıf içerisinde
oluşturulmuş daha küçük gruplarla bilgi boyutunda bir yardım ilişkisi ortamı oluşturmalıdır.
Diğer yandan iletişim kurma niyetini sergiledikten sonra öğrenmede hata yapma riskini
üstlenmelidir. Burada önemli olan kişiler arasında iletişim kurmaya çalışmak, öğreneni
öğrenim sürecinde merkeze yerleştirmek, onu daha aktif ve daha serbest kılmaktır. İletişimsel
yaklaşımın tüm bu boyutlarını benimseyen eylemsel yaklaşım ise öğreneni bilgi ve
becerilerini geliştiren, onları eyleme geçiren, bir sosyal yapı içerisinde değişik bağlamlarda
çeşitli görevleri yerine getiren bir sosyal aktör olarak görür. Bilişsel psikolojinin de bu
kavrama vurgu yaptığını görmekteyiz. Yani kendi öğrenimini gerçekleştiren öğreneni bu
öğrenimin temel aktörü olarak kabul eder. Bu kavram öğrenme olgusunda son derece önemli
bir yere sahiptir (Bozavlı, 2012: 34).
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4. SONUÇ
Yabancı dil eğitimi görmeye gelen öğrencinin ilk önce dilin çok boyutlu yapısını kavraması
gerekmektedir. Bunun için öğrencinin dile yönelik bakış açısının, kural-istisna kategorileri ile
değil, yapı-anlam, dış dünya bilgisi, dilsel kodlama, dil dünya görüşü, vs. gibi kategorileri ile
şekillenmesi önerilebilir. Bilişsel dilbilim çerçevesinde geliştirilen yaklaşımın yabancı dil
öğretimi süreci için çok verimli olduğu anlaşılmaktadır. Bilişsel yaklaşımın yabancı dil
öğretiminde uygulanması öğrencilerin, dış dünya ile diller arasındaki ilişkilerin nasıl
kurulduğunu, dildeki adlandırmaların neye göre ortaya çıkabildiğini, dillerin dış dünyadaki
bilgileri neye göre sınıflandırdığını kavramalarını amaçlamaktadır. Gerek kaynak gerek hedef
dile yönelik bilişsel haritanın çıkarılması, öğrencilerin kendi ana diline yönelik farkındalığının
oluşturulmasını ve çeviri sürecinde yapılan girişim hatalarının belli bir ölçüde azalmasını
sağlayacaktır.
Uçak (2015)’e göre, dil, iletişim aracı olarak sonsuz ihtimalli bir yapıyı ifade eder. Sınırları
asla çizilemez. Bu bakımdan dilin doğuşu ile ilgili ileri sürülen teoriler kadar, dilin
öğrenilmesi ve edinilmesi için de pek çok kuram ve yöntemin olduğunu görüyoruz. Krashen
ve Chomsky gibi dilbilimcilerin ileri sürdükleri düşünceler dil öğrenimi bağlamında dikkatle
incelenmelidir. Amaç, hedef kitle ve öğrenme ortamına göre öğreticinin konumu ve kullanılan
metot bütün bu ilkelere göre yeniden seçilmelidir. Chomsky, belli bir dili bilen 78 Dil
Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma insanın, o sonsuz, olası derin yapılar kümesini
üreten, o derin yapıları yüzey yapılarla eşleştirip soyut nesnelerin anlam yorumlamaları ve
sesçil yorumlamalarını belirleyen bir dilbilgisine de egemen olduğunu savunur. O halde
dilbilgisi odaklı dil öğretiminin miadı dolmuştur. Bunun yerine dilin bilgisini cümle üretme
düzeyinde vermenin daha mantıklı olduğu görülmelidir. Dil öğretim yöntemlerini birbirinden
kesin çizgilerle ayırıp tek bir yönteme bağlı kalmak yerine; ihtiyaç duyulduğundan hangisi
gerekli ise onu kullanmanın daha doğru bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Yöntem ve
metotların hemen hepsi farklı bir eksikliği gidermeye yöneliktir. Bu gerçekten hareketle
öğretici seçici olmalıdır. Dilbilimcilerim Dil Edinim Cihazı (DEC), dedikleri dil yetisi,
sistematik dil kodlarını barındıran zihinsel bir potansiyeli sembolize eder. Dil yetisi, her
insanda doğuştan itibaren vardır. İçine doğduğu dilin özellikleriyle sınırlansa da edinilen dil
kodları, ikinci dil edinimi için de kullanılabilir (Uçak, 2015: 77, 78).
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ÖZET
Tekstil ve hazır giyim endüstrisi hammadde safhasından başlayan ve üretim süreciyle devam
eden ürüne ve giysi kullanımına kadar tüm süreçlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasının
önemli olduğu sektörlerdendir. Ancak sektör, kaynak kullanımının yoğunluğu ve üretim
süreçlerinin atık oluşturan yapısı nedeniyle çevresel sürdürülebilirliği sağlamanın zor olduğu,
kirletici sektörlerden biridir. Sektörde sürdürülebilir malzemelerin ve üretim yöntemlerinin
kullanılması, yerel tedarik, doğrusal malzeme akışı yerine döngüsel malzeme akışının
benimsenmesi, geri dönüştürülmüş hammadde ve malzemelerin kullanımı gibi uygulamaların
arttırılması ve doğaya minimum atık bırakılması için hem üreticilerin hem de nihai
tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada ilk olarak, tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik ve geri kazanım
araştırılmış, bu kapsamda Türkiye ve farklı ülkelerden örneklerin incelenmesi hedeflenmiştir.
Arkasından çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde kumaş üreticisi firmalar için geri
kazanılmış iplik temininde kullanılabilecek kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterler
çerçevesinde tedarikçi seçimi probleminin ele alınması amaçlanmıştır.
Tedarikçi seçimi belirli kriterlere göre birçok alternatif arasından yapılmaktadır.
Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçimi karmaşık bir karar verme sürecidir. Çalışmada
tedarikçi seçim problemi; çok sayıda kriter ve alternatifi farklı bakış açılarıyla
değerlendirmeye imkan tanıyan çok kriterli karar tekniklerinden AHP yöntemiyle
çözülmüştür. İlk olarak ikincil hammadde kullanarak üretilen iplikte “kalite”nin belirleyicileri
araştırılmış ve bunların önem sıralaması oluşturulmuştur. Ardından istenen kalite seviyesinin
yanı sıra tedarikçi özelliklerine odaklanılarak, yeni eklenen kriterler çerçevesinde iplik
tedarikçisi seçimi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Geri Kazanım, AHP.
*

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SBE, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Anabilim Dalı’nda tamamlanan “Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik: Geri
Kazanılmış İplik Tedarikçisi Seçimi Üzerine Bir Uygulama” adlı tezden türetilmiştir.
ABSTRACT
The textile and clothing industry is one of the sectors in which it is important to ensure
sustainability in all processes, starting from the raw material stage and continuing with the
production process, to the product and the use of clothing. However, the sector is one of the
polluting sectors where it is difficult to achieve environmental sustainability due to the
intensity of resource use and the waste-generating nature of production processes. It is
necessary to raise awareness of both producers and final consumers in order to increase
practices such as the use of sustainable materials and production methods in the sector, local
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procurement, the adoption of cyclical material flow instead of linear material flow, the use of
recycled raw materials, and to leave minimum waste to nature.
In this study, sustainability and recovery in the textile and clothing sector were investigated
initially, and in this context, it was aimed to examine examples from Turkey and different
countries. Afterwards, it is aimed to determine the criteria that can be used in the supply of
recycled yarn for fabric manufacturers to support environmental sustainability and to address
the supplier selection problem within the framework of these criteria.
Supplier selection is made among many alternatives according to certain criteria. Evaluation
and selection of suppliers is a complex decision-making process. The supplier selection
problem in the study has been solved by AHP method, which are multi-criteria decision
techniques that allow evaluating many criteria and alternatives from different perspectives.
Firstly, the determinants of "quality" in the yarn produced using secondary raw materials were
determined and their importance ranking was established. Then, focusing on the supplier
characteristics as well as the desired quality level, yarn supplier selection was made with AHP
on the axis of the newly added criteria.
Keywords: Textile and Clothing Industry, Recovery, AHP.
1. GİRİŞ
Fütursuz tüketim, bu tüketim sonucu oluşan doğada yüzyıllarca kaybolması zor atık yığınları;
tüketimi karşılamak için çok yüksek miktarlı üretim, bu üretimle tükenen kıt kaynaklar ve
hızla artan insan nüfusu ekolojik kirlilik başta olmak üzere birçok ekonomik, ekolojik ve
sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Bunlarla birlikte, üretim süreçlerinde kullanılan
kimyasal madde miktarındaki fazlalık, insan sağlığına ve doğal kaynaklara zarar vermekte ve
dünyanın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir (Erol vd., 2018: 299).
İşletmelerin zararlı gazlarla ilgili emisyonları, sulara akıttıkları kimyasal maddeler ve katı
atıklar ve benzeri birçok çevresel olumsuz etkiler uzun yıllar boyunca göz ardı edilmiş, 90’ lı
yılların sonlarına doğru çevre konusu küresel boyutta önem kazanmaya başlamıştır.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı yirminci yüzyılın son çeyreğinde daha fazla ilgi görmeye
başlamıştır. Fakat sürdürülebilirliğin soyutluktan uzaklaşarak somut bir hal almanın
beraberinde, son yüzyıllarda insanlığın dikkatini çektiği ve insanlığı düşünmeye teşvik ettiği
görülmektedir. Sürdürülebilirlik ekolojik ve sosyal hayatların sürdürülemez bir noktaya
geldiğinin anlaşılması üzerine ekonomik içerikten ziyade çevresel ve ekolojik bir içeriğe
evrilmiştir (Çetin, 2018: 217). Ancak, sürdürülebilirlik ürün tasarımından başlayarak tedarik,
üretim, dağıtım ve son olarak da geri kazanıma kadar bütün boyutları ile ele alınarak
uygulanmayı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Hem üretim süreçleri hem de tüketim kirliliğe
sebep olmaktadır (Eser, vd., 2016: 47).
Yeşil ve geri kazanılmış ürünlere olan talepteki artış tekstil ve hazır giyim ürünlerini de etkisi
altına almaktadır (Akdeniz Ar, 2011: 171). Tekstil ve hazır giyim üreticilerinin tedarikçi
seçiminde de geri kazanılmış hammadde sağlayan tedarikçilerle çalışmaları sürdürülebilirliğe
katkı sağlayıcıdır. Ancak, tedarikçi seçiminde geri kazanılmış malzeme teminine yönelik ve
sürdürülebilirlikle ilgili kriterleri göz önüne alan araştırmalar literatürde sınırlıdır (Balıbaş ve
Sel, 2021). Buradan hareketle bu çalışmada önce tekstil ve hazır giyim sektöründe
sürdürülebilirlik ve geri kazanım konuları değerlendirilmiş, arkasından çevresel
sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde kumaş üreticisi firma için geri kazanılmış iplik
temininde kullanılabilecek kriterler uzman görüşleri ve literatüre dayanarak belirlenerek
tedarikçi seçimi problemi ele alınmıştır.
2. TEKSTİL
VE
HAZIR
GİYİM
SEKTÖRÜNDE
ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Tekstil ve hazır giyim sektörü değer zinciri boyunca fazla atık oluşturan yapısı nedeniyle
sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğini sağlamanın zor olduğu kirletici sektörlerden biridir.
Rapsikeviciene (2019), tekstil ve giyim sanayinde üretimin su kaynaklarının tükenmesi, doğal
kaynak kullanılması, hava kirliliğinin ortaya çıkması ve atık miktarının artmasına katkıda
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bulunduğunu ifade etmiştir. Tekstil üretiminde büyük miktarda su, petrol, toprak gibi doğal
kaynaklar tüketilirken aynı zamanda özellikle boyama gibi süreçlerde toksik kimyasallar
kullanılır. Bu kapsamda sektörde ekolojik problemler sektörün üretim aşamasında kirletilen
su ve havayı, tekstil lif atıklarının bertaraf edilmesinde karşılaşılan problemleri, hazır
giysilerin temizlik ve bakımı için kullanılan suyu, sentetik ipliklerin üretimi için gerekli olan
hammaddelerin potansiyel tükenme riski gibi konuları içermektedir (Ceylan, 2010: 33). Bu
problemlerin aşılması için sürdürülebilir malzemelerin ve üretim metotlarının kullanılması,
doğrusal malzeme akışı yerine döngüsel malzeme akışının benimsenmesi ve geri
dönüştürülmüş malzemelerin (örneğin liflerin) kullanımı teşvik edilmelidir (Eser vd., 2016:
47).
Tüm alanlarda olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörü bakımından da sürdürülebilirlik
tedarik sürecinin tümünü kapsamalıdır. Zincirde hammadde, dokuma, tekstil yan malzemesi,
tasarım, üretim, kullanım, atık olmak üzere tüm unsurlar incelenmelidir. Hammadde
üretiminde kullanılan su miktarı, taşlama ve boyama sırasında kullanılan toksik maddeler ve
bu proses atıklarının yok edilmesi gibi üretim sürecine dair her husus mercek altına
alınmalıdır (Koca vd., 2016: 221). Ürün yaşam süresince sürdürülebilirlik sağlamak için:
organik pamuk tasarımlı üretim, ürünün tasarım aşamasından bertaraf edilmesine kadar tüm
süreçlerdeki çevre dikkate alınmalı, geri kazanım yöntemiyle kullanılmış ürünlerin malzeme
ve kalitesini bozmadan başka bir ürüne dönüştürmek, gibi uygulamalar hakkında bilgi sahibi
olmaları avantaj sağlayacaktır (Şahin ve Odabaşı, 2018: 422).
Tekstil ürünlerinin üretimi ve kullanımının çevresel etkileri üzerine yapılan araştırmalar
genellikle üretimde kullanılan kimyasalların zararları, üretime yönelik endüstriyel
standartların oluşturulması ve tekstil ürünlerinin temizlenmesi üzerine yoğunlaşmış, ancak
atık tekstil ürünlerinin imha edilmesinde sürdürülebilirliğin sağlanması konusuna
odaklanılmamıştır (Eser vd., 2016: 47). Geri kazanılamayan tekstil atıkları tedarik zincirinde
hammadde veya bileşenler olarak girdi sağlamak yerine, ekonomik değer kaybına neden
olmaktadır (Eser vd., 2016: 51).
Ingram (2019), “sürdürülebilir tekstil” yaklaşımıyla sürdürülebilirliğin tüm ürün geliştirme
alanlarına entegre edilmesi gerektiği ve yenilikçi uygulamaların tercih edilebilirliğinin
yükseltilmesini önermektedir. Morgan (2016), inovatif teknolojik yaklaşımları tekstil
sektörüne entegre edebilmek için, tasarımcıların teşvik edilmesi önerisinde bulunmuştur.
Buradan hareketle, tüm diğer alanlarda olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektöründe
tasarımcıların ekolojik hassasiyetle tasarımlar yapmaları, bunun için de sürdürülebilirlik
konusunda bilgi sahibi olmaları eğitimle mümkündür (Odabaşı ve Şahin, 2019: 19). Geri
kazanım, tersine lojistik, çevre dostu üretim gibi olguları önceleyerek yapılan tasarımların,
üretim maliyetlerini de zaman içinde düşüreceğini göz önüne alınmalıdır. Tekstil ve hazır
giyim endüstrisinde sürdürülebilirlik için yapılabilecek çalışmalar aşağıdaki alanlarda
özetlenebilir (Ayanoğlu ve Ağaç, 2017: 256’dan uyarlanmıştır):
¾ Lif halinden kumaş haline kadarki sürecin tüm tasarımlarında kullanılacak malzeme
ve hammaddelerin uzun süreli kullanım sağlayan, çevreye zararı olmayan, geri
kazanımı kolay malzemelerden oluşmasının sağlanması,
¾ Üretimde proses atıklarının azaltılması, hatta yok edilmesi ve olabildiğince hava ve su
kirliliğinin yok edilmesi,
¾ Sektörde çalışanların iş güvenliği, çalışma saatleri gibi özlük haklarının yani
sürdürülebilirliğin sosyal boyutunun dikkate alınması,
¾ Hazır giyim ürünlerinin giyim süresinin uzatılmasını sağlayacak akıllı kumaş, önceden
var olan tekstil malzemeleriyle yeni ürünler oluşturmak, kumaşta fire vermeyen kalıp
fikirleri, geri kazanımı artıracak yönde tasarımlar gibi çevresel yenilikçi ar-ge
çalışmalarının yapılması.
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3. TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE GERİ KAZANIM
Tekstil atıklarının bertaraf edilmesi tekstil endüstrisi için önemli konulardan birisidir. Tekstil
ve hazır giyim endüstrisinde geri kazanım uygulamalarının arttırılabilmesi için hem
üreticilerin hem de nihai tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hammaddelerin tekrar
kullanılabilmesi ve doğaya minimum atık bırakılması gerekmektedir. Bu noktada tekstil ve
hazır giyim ürünlerinin tekrar değerlendirilmesi ve geri kazanımı önemlidir (Üner ve Başaran,
2016: 250). Tekstil Geri Dönüşüm Kurumu (Council for Textile Recycling) tekstil geri
dönüşüm malzemelerini iki grupta sınıflandırmaktadır (Eser vd., 2016):
Tekstil atıkları; tüketim öncesi ve tüketim sonrası atıklar olarak sınıflandırılabilir. Şekil 1’de
gösterildiği gibi tüketim öncesi atıklar, üretim süreci sırasında oluşan atık türleridir. Bu
aşamadaki atıkların %15’i hazır giyim safhasında kesme, hurdaya ayırma ve çöp olarak
karşımıza çıkmaktadır (Üner ve Başaran, 2016: 243). Diğer yandan, üretim sürecinde
meydana gelen endüstriyel tekstil atıklarının da geri kazanımı önemli bir konudur.
Rapsikeviciene (2019), tekstil ve giyim sanayinde endüstriyel tekstil atığının tekstil atığı
akışının hemen hemen yarısını temsil ettiğini, endüstriyel tekstil atığının büyük kısmının geri
dönüşümü için teknoloji ve altyapı eksikliğinden dolayı çöpe atılma şeklinde bertaraf
edildiğini, tüm tekstil kesimlerinin karıştırılması sonucunda atıkların geri kazanımında
zorluklar oluştuğunu savunmaktadır.

Tüketim Öncesi
(üretim sürecinde ortaya çıkan
lif, iplik gibi atıklar)
Tekstil Geri Dönüşümü
Tüketim Sonrası
(kullanımın tamamlamasıyla
atılan tekstil malzemeleri)
Şekil 1. Tekstil Geri Dönüşümü
Üretim sırasında oluşan tekstil atıklarının ve firelerin, yeniden işlenmek üzere toplanmasıyla
başlayan süreçte rengine ve boyutuna göre ayrıştırmanın ardından aşağıdaki seçeneklerden
birine dâhil edilirler (Eser, Çelik vd. 2016: 51):
x Kırpıntı fire: Rengine ve türüne göre ayrıştırılan kumaşlar elyafa, oradan ipliğe ve en
nihayetinde tekrar kumaşa dönüşmektedir. Sektörüne göre battaniye, halı, kilim gibi
ürünler de yapılmaktadır.
x Topbaşı: Uzunluğu 80 cm'den büyük parçalar tekrar değerlendirmek üzere ufak çaplı
dikimhanelere gönderilerek tekrar ekonomiye kazandırılır.
x Parça Bez: Uzunluğu en az 15*15 olmak şartıyla kırpıntılar ayrıştırılarak Parça Bez
ticareti ile uğraşan esnaflara gönderilir. Bu parça bezler sanayi kuruluşlarında temizlik
malzemesi olarak kullanılır.
x Pastal: Uzunluğu 50*50 den büyük ve kat kat olan parçalar, çocuk kıyafeti ya da iç
çamaşırı gibi ürünler yapılmak üzere değerlendirilir. Bu ürünleri tamamen siyah ya da
lacivert olanları vatka yapımında kullanılır.
Tekstil atıklarının tüketim sonrası geri kazanımına yönelik dünyada çok farklı uygulamalar
geliştirilmektedir. Örneğin Danimarka merkezli VIGGA, döngüsel ekonomi yaklaşımını
dikkate alan bir online platform olup yüksek kaliteli ve Ecolabel Sertifikalarına sahip organik,
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zararlı kimyasallar içermeyen bebek, çocuk ve hamilelik elbiseleri gibi tekstil ürünlerinin
paylaşımını sağlamaktadır (Özsoy, 2018: 128). Bu platformda üyeler yüksek kaliteli çocuk
kıyafetlerine cazip fiyatlarla erişebilmektedir. Cazip bir ücretlendirme imkânı sunabilmesinin
temel dayanağı ise aynı ürünün paylaşımda olması ve birden fazla kişi tarafından
kullanılabilmesidir. Bu sistem sayesinde atık haline gelen çocuk elbiselerinde geleneksel
tüketime oranla yaklaşık % 70 – 85’lik bir azalma olmuştur. VIGGA ürünlerin satılması
yerine onların kiralanması ve gerekli onarım/temizlik işlemlerinin işletme tarafından
üstlenilmesi şeklindeki döngüsel ekonomiye uygun iş modeli sayesinde daha çevre dostu bir
tüketim olgusu ortaya koymaktadır. Belçika’da Kızıl Hac Kabı olarak adlandırılan
uygulamada şehirlerin belirli bölümlerine tekstil konteynerleri yerleştirilmekte, buradan
toplanan giyim ürünleri ayrıştırma merkezlerine gönderilerek halen kullanılabilir konumda
olanlar seçilmektedir (Boergroup, agis, 18.12.2019). Toplama merkezlerine ulaşılabilirliği
kolaylaştırmak için firmanın internet sitesinden toplama merkezlerinin konumu
yayınlanmaktadır. Toplanan giysilerin yaklaşık %60’ı yeniden kullanılabilirken, %35’i
hammadde haline geri dönüştürülmekte veya temizlik bezleri olarak kullanılmak üzere
kesilmektedir. Böylece yalnızca %5’lik atık meydana gelmesi sağlanmaktadır. Dünyanın en
büyük moda şirketlerinden biri olan H.&M ‘in tekstil geri dönüşümü konusunda diğer moda
markalarına da örnek olacak H&M Kıyafet Toplama Programını başlatarak başarılı çalışmalar
yürütmektedir.
Diğer yandan günümüzde e-ticaret gelişmelerinin bir sonucu da sanal ikinci el pazarlar olan
online bitpazarlarıdır. Son yıllarda bu fırsatı gören ve değerlendirmeye çalışan çok sayıda
sanal platform hayata geçmektedir. Bunlardan biri de Netflea.com’dur. Netflea’da ilana çıkan
ürünler sistemde 3 ay aynı fiyatla kalmakta, eğer ürün satılamazsa isteğe bağlı olarak hayır
kurumlarına bağış yapılabilmektedir (Özsoy, 2018: 108).
Yukarıda bahsedilen geri kazanım uygulamalarının yanısıra teşvik edici ve bilgilendirici farklı
uygulamalar da yapılmaktadır. Örneğin Almanya Fws Şirketi, geri kazanımın önemine dikkat
çekmek amacıyla internet sitesinde tişört, kot pantolon, kravat, ayakkabı, elbise gibi hazır
giyim ürünlerinin ne kadar su miktarına karşılık geldiğini gösteren bir uygulama sunarak
tüketmeden önce düşündürmeye ve geri kazanıma yönlendirmeye çalışmaktadır (Fws, agis.
20.12.2019).
Türkiye’de henüz yaygın etkisi yüksek ve pazarlamaya dönük uygulamalar bulunmamakla
birlikte, tekstil geri kazanım firmaları bulunmaktadır. Bunlar toplama, küçük parçalara
ayırma, bez olarak kullanma ya da ip haline getirme gibi faaliyetlerle geri kazanım
yapmaktadırlar. Mobilya ürünler, yatak ve yaylı kanepe gibi ürünler ve hatta otomotiv gibi
farklı sektörlere keçe ve vatka üretimi tedariğinde tekstil atıklarından faydalanılmaktadır.
Tekstil atıklardan üretilmiş tekstil paketleme malzemeleri de farklı sektörlerde
kullanılmaktadır.
4. GERİ KAZANILMIŞ İPLİK TEDARİKÇİSİ SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
4.1. ARAŞTIRMA PROBLEMİ
Araştırma problemi; Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil firmasının (kumaş
üreticisinin) iplik tedariğinde ikincil hammadde üreticileri arasından tedarikçi seçim
problemidir. Kumaş üretici ikincil hammaddeden elde edilmiş iplik tedarik etmek istemekte
ve bu ipliğin öncelikle kaliteli olmasını beklemektedir. Bu nedenle de tedarikçi seçiminde titiz
davranarak çok sayıda kriter çerçevesinde karar vermek istemektedir. Önceki bölümlerde
yapılan literatür incelemeleri sonucunda işletmelerde tedarikçi seçimi kararının birden çok
kritere bağlı olduğu ve ÇKKV tekniklerinin seçim sürecinde yaygın olarak kullanıldığı
görülmüştür. Çalışmada tedarikçi seçim problemi; çok sayıda kriter ve alternatifi farklı bakış
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açılarıyla değerlendirmeye imkan tanıyan çok kriterli karar tekniklerinden AHP yöntemiyle
çözülmüştür.
4.2. TEDARİKÇİ SEÇİMİ LİTERATÜR ÖZETİ
Tedarikçi seçimi literatürde çok çalışılan bir konudur. Tedarikçi seçimi belirli kriterlere göre
birden çok sayıda tedarikçinin değerlendirilmesi ve seçimini içeren bir süreçtir. Tedarikçi
seçim problemi, hem nicel hem de nitel kriterleri bünyesinde barındıran kompleks yapıya
sahip çok kriterli bir karar problemidir (Öztürk vd., 2011). Tedarikçi seçiminde çoğunlukla
birbirleriyle çatışan farklı kriterler arasında ikili karşılaştırmalar yapmak gerekmektedir.
Literatürde pek çok araştırmacı bu problemin çözümünde birden çok sayıda yöntemi
bütünleştirerek farklı açılımlar yaratmıştır. İzleyen kısımlarda tedarikçi seçiminde ÇKKV
tekniklerini kullanan literatürdeki çalışmaların örnekleri sunulmuştur.
Özyörük ve Özcan (2008), otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için ürün kalitesi,
teslim tarihine ve sipariş miktarına uyum, siparişteki ürün özelliklerine uyum ve yaşanan
sorunlara yaklaşım olmak üzere beş kriter için AHP kullanarak tedarikçi seçimine yönelik bir
çalışma yapmışlardır. Candan ve Yazgan (2015), ilaç sektöründe tedarikçi seçimine yönelik
yaptıkları çalışmada AHP ile tedarikçi seçimi ve sipariş miktarı problemini ele almışlardır.
Kapar (2013), AHP ile bir üretim işletmesi için fiyat, kalite, teslimat, esneklik, teknoloji ve
modern yönetim anlayışı ana kriterlerinde tedarikçi seçimi yapmıştır. Akdeniz ve Turgutlu
(2007) perakende sektöründe, tedarikçi performansı değerlendirmesi için AHP’yi
kullanmışlardır. Seçme ve Özdemir (2008) bir mobilya fabrikasında Bulanık AHP ile
tedarikçi seçimi yapmıştır. Denizhan vd. (2017), makina imalatı sektöründe faaliyet gösteren
bir işletmenin klasik tedarikçi seçiminden farklı olarak yeşil tedarikçi seçimine yönelik karar
sürecini incelemiştir. Bunun için hem klasik tedarikçi seçimine yönelik kriterlerle tedarikçi
seçimi, hem de yeşil tedarikçi seçimine yönelik kriterlerle tedarikçi seçimi süreci
yürütülmüştür. Çalışmada her iki seçim için de AHP ve Bulanık AHP yöntemleri kullanılarak
sonuçların tutarlılığı da test edilmeye çalışılmıştır.
AHP dışında diğer ÇKKV teknikleri kullanılarak da tedarikçi seçimi çalışmaları yapılmıştır.
Örneğin, Dağdeviren ve Erarslan (2013) elektrikli ev aletleri üretim işletmesinin yarı mamul
tedariğinde tedarikçi seçimi ile ilgili çok kriterli sıralama yöntemlerinden PROMETHEE
yöntemini kullanarak tedarikçileri sıralamamıştır. Çalışmada alternatif tedarikçiler kalite,
fiyat, tedarik performansı, esneklik, teknoloji, uzaklık kriterleri çerçevesinde sıralanmıştır.
Akyüz (2012), Bulanık VIKOR yöntemi ile mobilya sektöründe bir firmanın ambalaj
tedarikçisi seçimi için fiyat, kalite, teslimata tarihine uyum, teknik yeterlilik, geçmiş dönem
performansı, coğrafi konum, teknoloji unsurları kriterlerini kullanarak tedarikçi seçimi
yapmıştır. Özçakar (2017) ise gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için Bulanık
TOPSİS yöntemi ile tedarikçi seçimine yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Literatürde birden çok sayıda yöntemin bütünleştirilerek kullanıldığı tedarikçi seçimi
çalışmaları da bulunmaktadır. Bunlardan Adalı ve Işık (2017), bir tekstil işletmesi tedarikçi
seçimine yönelik belirlenen kriterlerin ağırlıklandırılmasında SWARA, alternatiflerin
sıralanmasında WASPAS yöntemlerini kullanmıştır. Çalışmada ürün kalitesi, ürün maliyeti,
teslimat süresi, tedarikçinin üretim kapasitesi, tedarikçinin coğrafi konumu ve tedarikçinin
güvenilirliği olmak üzere altı değerlendirme kriteri belirlenenmiş, beş alternatif tedarikçi
arasında sıralama yapılmıştır. Supçiller ve Deligöz (2018), tekstil işletmesinde tedarikçi
seçimi problemine yönelik yaptıkları çalışmada AHP ile karar kriterlerinin ağırlıklarını
belirleyip, tedarikçi seçimi probleminin çözümü için ise TOPSIS, VIKOR, Basit Toplamlı
Ağırlıklandırma (SAW), Gri İlişkisel Analiz, MOORA, ELECTRE II ve M-TOPSIS
yöntemlerini kullanmışlardır. Bu yöntemlerin sonuçları ise Borda Sayım Metodu ve Copeland
Yöntemi ile uzlaştırılarak en uygun alternatif tedarikçi belirlenmiştir. Gökalp ve Soylu
(2012), büyük işletmelerin yatırım yaparak tedarik süreçlerini iyileştirme stratejisi
kapsamındaki tedarikçi seçimi problemine yönelik bir araştırma yapmışlardır. Belirledikleri
esneklik, kalite, doğru zaman, doğru miktar, Ar-Ge katkısı temel kriterler ve departman
ayrımı, hizmet yılı, çalışan sayısı ve beyaz yaka oranı kriterlerinin ağırlıklarını Analitik Ağ
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Süreci yöntemi ile belirlemişler, Promethee II ve Promethee II+Tch yöntemleri ile de
tedarikçi puanlarını hesaplanmışlardır.
Literatürdeki çalışmalarda tercih edilen ÇKKV yöntemlerine bakıldığında çeşitli üstünlükleri
ve zayıflıkları belirtilebilmekle birlikte en çok kullanılanların AHP, Bulanık AHP, ANP,
VİKOR, TOPSIS, VIKOR, Basit Toplamlı Ağırlıklandırma (SAW), Gri İlişkisel Analiz,
MOORA, ELECTRE II, PROMETHEE ve TOPSIS yöntemleri olduğu söylenebilir. Bazı
çalışmalarda sonuçları derinleştirmek, karşılaştırmak ya da daha derinlemesine yorum
yapmak açısından birden fazla yöntem bir arada da kullanılmıştır.
Diğer taraftan, literatürden elde edilen sonuçlara göre başta otomotiv, mobilya, tekstil ve
inşaat malzemeleri olmak üzere gıda, perakende, ilaç, makine imalat ve geri dönüşüm
malzemeleri gibi pek çok farklı sektörde ÇKKV yöntemleri ile tedarikçi seçimine yönelik
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu sektörlerin her birinde tedarikçi seçim kararını etkileyen
birçok kriter ve çeşitli alt kriterler söz konusudur. Bazı kriterler sektöre ve tedarik edilecek
ürüne özgü olsa da genel bir değerlendirme yapıldığında imalat işletmelerinin tedarikçi
seçiminde göz önüne aldığı temel ortak kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
x Kalite,
x Maliyet,
x Fiyat,
x Tedarik performansı,
x Esneklik,
x Teknoloji kullanımı,
x Teknik yeterlilik.
Bu ortak kriterler birlikte Balıbaş ve Sel (2021), geri dönüşüm malzeme temininde tedarikçi
seçimi konusuna yönelik yaptıkları literatür taramasında 2010-2020 yılları arasında Web of
Science SCI-Expanded ve Tübitak-Ulakbim TR dizin veri tabanlarında yer alan
araştırmalarda tedarikçi seçimi ile ilgili çalışmalarda sıklıkla kullanılan kriterlerin maliyet,
kalite, fiyat ve temin süresi olduğunu belirlemiştir.
4.3. UYGULAMA
Yapılan literatür incelemesinde tedarikçi seçiminde en sık kullanılan kriterlerin kalite,
maliyet, fiyat, tedarik performansı, esneklik, teknoloji kullanımı, teknik yeterlilik olduğu
görülmüştür. Bu kapsamda çalışmanın uygulama kısmında uzmanların da görüşü alınarak geri
kazanılmış iplik temininde “kalite”, “güvenilirlik”, “zamanında teslim”, “satış sonrası
hizmet”, “fiyat” şeklinde beş ana kriterin kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak geri
kazanılmış iplikte “kalite” kriterini temsil edecek göstergelerin belirlenmesinde zorluk
yaşanmıştır. Bu nedenle ilk olarak ikincil hammadde kullanarak üretilen iplikte “kalite”nin
belirleyicileri araştırılmıştır. Konunun reel sektördeki uzmanlarından alınan bilgilere göre geri
kazanılmış ipliğin kalitesinde lif boyu, lif olgunluğu, lif rengi ve fire oranının önemli etkisi
bulunmaktadır. Bu nedenle, ikincil hammadde kullanarak üretilen iplikte “kalite”nin
belirleyicileri lif boyu, lif olgunluğu, lif rengi ve fire oranı olarak kabul edilmiş, bunların
AHP yöntemi ile önem sıralaması hesaplanmıştır.
Ardından istenen kalite seviyesinin yanı sıra tedarikçi özelliklerine odaklanılarak, yeni
eklenen kriterler çerçevesinde iplik tedarikçisi seçimi yapılmıştır. Her iki aşamada da AHP
yöntemi kullanılmıştır ve karar hiyerarşisi Şekil 2’de sunulmuştur.
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Şekil 2. Problem Karar Hiyerarşisi
Firmanın Üretim ve Kalite Departmanları Sorumluları ile karşılıklı gerçekleştirilen
görüşmeler doğrultusunda “kalite” alt kriterlerinin ikili karşılaştırmalar matrisleri
oluşturulmuş ve AHP’ye dayalı hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen alt kriterler
öncelik vektörleri ve bunlardan türetilen “kalite” kriteri öncelik vektörü Tablo 1.’de
sunulmuştur. Buna göre 4 kalite alt kriterinde de A tedarikçisinin diğerlerine kıyasla daha iyi
olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1. “Kalite” Kriteri Öncelik Vektörü
KALİTE KRİTERİ İÇİN ALT KRİTERLERDEN GELİŞTİRİLEN ÖNCELİK VEKTÖRÜ
TEDARİKÇİLER LİF BOYU LİF OLGUNLUĞU LİF RENGİ FİRE ORANI ORTALAMA
A
0,62
0,43
0,47
0,75
0,57
B
0,31
0,43
0,47
0,19
0,35
C
0,07
0,14
0,07
0,06
0,08
Uygulamanın ikinci aşamasında tedarikçi seçimi değerlendirmesi için firmanın Tedarik
Planlama ve Satın Alma Biriminden uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Uzman
görüşleriyle üç farklı tedarikçi karşılaştırılmıştır. Firma tarafından tedarikçilerin bilgisi
paylaşılmak istenmediğinden karar probleminde tedarikçiler A, B ve C olarak kodlamıştır. Bu
aşamada ikincil hammaddeden elde edilmiş iplik tedarikçileri içinden “kalite”nin yanı sıra
literatüre de dayanarak eklenen “güvenilirlik”, “zamanında teslim”, “satış sonrası hizmet”,
“fiyat” kriterleri ekseninde AHP ile seçim yapılmıştır. Uzmanlar bu beş ana kriterin
tamamının tedarikçilerini belirlemede önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle kriterlerin
önem ağırlıkları eşit alınmıştır. Ana kriterlerin, ikili karşılaştırmalar matrislerine dayanarak
hesaplanan öncelik vektörleri ve sonuç vektörü bütünleştirilerek Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Kriterler Öncelik Vektörleri ve Sonuç Vektörü
KALİTE GÜVENİLİRLİK ZAMANINDA SATIŞ SONRASI FİYAT SONUÇ
(0,2)
TESLİM (0,2) HİZMET (0,2)
(0,2) VEKTÖRÜ
TEDARİKÇİLER (0,2)
A
0,57
0,74
0,05
0,73
0,06
0,43
B
0,35
0,19
0,47
0,07
0,26
0,27
C
0,08
0,07
0,47
0,21
0,68
0,30
Tablo 2’de kriterlerin öncelik vektörlerine göre; “güvenilirlik” ve “satış sonrası hizmet”
kriterleri açısından yine A tedarikçisi daha yüksek puan almışken, “zamanında teslim” ve
“fiyat” açısından C tedarikçisinin daha iyi olduğu görülmektedir. Ancak, tüm kriterler dikkate
alınarak hesaplanan sonuç vektörüne göre sıralama A, C ve B şeklinde çıkmıştır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik ve geri kazanım konularında
araştırma yapılarak çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde kumaş üreticisi bir firma
için geri kazanılmış iplik temininde tedarikçi seçimi problemi ele alınmıştır. Tedarikçi seçimi
literatürde çok çalışılan bir konu olmasına rağmen geri kazanılmış hammadde/malzeme
temininde tedarikçi seçimine yönelik çok az çalışılmıştır. Yapılan literatür incelemesinde
tedarikçi seçiminde en sık kullanılan kriterlerin kalite, maliyet, fiyat, tedarik performansı,
esneklik, teknoloji kullanımı, teknik yeterlilik olduğu görülmüştür. Bu kapsamda çalışmanın
uygulama kısmında uzmanların da görüşü alınarak geri kazanılmış iplik temininde “kalite”,
“güvenilirlik”, “zamanında teslim”, “satış sonrası hizmet”, “fiyat” şeklinde beş ana kriter ve
geri kazanılmış iplik kalitesi için de 4 alt kriter kullanılarak tedarikçi seçimi yapılmıştır. 3
tedarikçi arasından AHP yöntemiyle yapılan değerlendirme sonucunda A tedarikçisinin
seçilmesi kararı verilmiştir.
Tedarikçi seçimi belirli kriterlere göre birçok alternatif arasından yapılmaktadır. Tedarikçi
seçiminde kriterler sektöre, firma politikalarına, firmaların konumuna, faaliyet gösterdikleri
pazarlara, müşteri portföylerine vb. birçok sebebe bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Sürdürülebilirliğin öneminin ve kıt kaynaklardaki azalmaların son yıllarda daha fazla farkına
varılmasıyla gelecekte, özellikle geri kazanılmış malzemeler için tedarikçi seçimi
problemlerinin daha yoğun çalışılması beklenmektedir. Gelecekte yapılacak tedarikçi seçimi
çalışmalarında kriterlerin sürdürülebilirliği de içerecek şekilde genişletilmesi ve farklı karar
yöntemlerinin kullanılması önerilebilir.
Diğer yandan tekstil ve hazır giyim sektöründe sadece tedarik aşamasında değil; çevresel
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için; hammadde aşamasından başlayarak tasarım, üretim,
dokuma, konfeksiyon gibi tedarik zinciri süreçlerinin tamamında kirliliği azaltacak
çalışmaların yapılmasına; tekstil yan malzemeleri ve kullanım sonrası oluşan atıklar için de
geri kazanımın öncelenerek değerlendirileceği araştırma ve uygulamalara ihtiyaç vardır.
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ENDÜSTRİSİNDE YERELLEŞME ÖRNEĞİ
HEALTH, NEOLIBERALISM AND EMOTIONS: A CASE OF LOCALIZATION IN
THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN TURKEY
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ORCID: 0000-0001-8052-6982

ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yanlış ve gereksiz ilaç tüketimi halk sağlığına ve
kamusal sağlık harcamalara etki eden önemli bir sorundur. Türkiye’de 2016 yılında Türkiye
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (TİTCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tam da bu
sorunlardan hareketle, ortak bir duyuruyla ilaçta yerelleşme projesinin başlatıldığını
kamuoyuna duyurmuştur. Böylece, reçeteli ilaç harcamalarını azaltmak için sektörde resmi
olarak yerelleşme faaliyetleri başlamıştır. Patent koruması dolan “orijinal” ilaçların yerine
“jenerik/muadil” olarak adlandırılan yerli ilaç formlarının üretimi yoluyla ithalden imale geçiş
süreci zamanla hız kazanmıştır. Bu çalışmada ilaçta yerelleşme projesinden hareketle
yukarıda sözü edilen sorunlara ve alternatif çözüm önerilerine bakılmaktadır. İstanbul
Bağcılar'da doktorlar ve ilaç mümessilleriyle derinlemesine görüşmelere dayanan bu çalışma,
ilaçta yerelleşme projesinin doktorların ilaç tercihleri ve reçete pratikleri ile ilaç
mümessillerinin satış ve pazarlama uygulamaları üzerinde dönüştürücü bir etkisinin olup
olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. İlaçta yerelleşme projesini merkeze alarak çalışmada
şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Yerelleşme, yerli ilaç şirketlerinde çalışan satış temsilcileri
ve onların etki alanında kalan doktorlar için ne anlama geliyor ve çalışma pratiklerine ne tür
etkide bulunuyor? (2) Özellikle gereksiz ilaç tüketimi ve harcamalarını önleme konusunda ilaçla ilişkilenen aktörlerin ve hastaların tutumları da dikkate alındığında- bir potansiyel
taşıyor mu?
Çalışmanın temel bulguları, yerelleşme sürecinin "yerli satın al" (buy national) prensibiyle
duygusal-ekonomik iş birliği yarattığı, bunun aktörlerin tutumlarına yansıdığı ve bu duygunun
yerelleşme sürecinin makro boyutunu oluşturduğudur. Ancak yerelleşme sürecinin tek başına
gereksiz ilaç tüketimini ve harcamalarını azaltma gücü taşımadığı açıkça görülmektedir.
Bunda, yerli jenerik/muadil ilaç üreticilerinin ürün üzerinden değil de fiyat üzerinden rekabete
girmesi ve agresif satış ve pazarlama stratejilerini tıpkı küresel paydaşları gibi takip
etmeleriyle ilişkisi büyüktür. Diğer taraftan bu durum yanlış ve gereksiz ilaç tüketimiyle
topyekûn bir mücadeleyi de zayıflatmaktadır. Bu bağlamda doktorlar da yanlış ve gereksiz
ilaç tüketiminde hasta tutumları kadar yapısal sorunları (özellikle ilaç sektöründe tüketim
odaklı anlayış) düşünmenin önemine değinmişlerdir.
İlaçta yerelleşme süreci, sağlıkla ilgili düzenlemelerin duygularla güçlü bir bağ oluşturduğu
neoliberal ekonomi politikasının özgün bir örneğini oluşturmaktadır. Alan çalışmasının
verilerinden yola çıkılarak, neoliberalizm tartışmalarında ihmal edilen bir konu olarak
(milliyetçi) duyguların rolü ve etkisi hakkında literatüre katkıda bulunulması
hedeflenmektedir. Duyguların ekonomi politikasının ayrılmaz ve önemli bir unsuru olarak
ilaçta yerelleşme projesi üzerinden tartışılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlaçlar, Yerelleşme, Duygular, Milliyetçi Duygular, Neoliberalizm.
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ABSTRACT
Incorrect and unnecessary drug consumption is an important problem affecting public health
and public health expenditures in Turkey as well as in the rest of the world. In 2016, the
Turkish General Directorate of Pharmaceuticals and Pharmacy (TİTCK) and Social Security
Institution (SGK) announced to the public that the localization project in pharmaceuticals was
launched with a joint announcement based on exactly these problems. Thus, localization
activities have officially started in the sector in order to reduce prescription drug expenditures.
The process of transition from import to manufacturing has accelerated over time, through the
production of local drug forms called "generic/equivalent" instead of "original" drugs whose
patent protection has expired. In this study, starting from the drug localization project, the
above-mentioned problems and alternative solutions are examined. Based on in-depth
interviews with doctors and pharmaceutical representatives in Istanbul Bağcılar, this study
aims to investigate whether the localization project in pharmaceuticals has a transformative
effect on the drug preferences and prescription practices of doctors and the sales and
marketing practices of pharmaceutical representatives. Based on the localization project,
hence, this paper addresses the following research questions: (1) What does localization mean
for doctors and sales representatives from local companies, and does it affect their working
practices? (2) What kind of advantages does localization provide regarding drug consumption
and expenditures? Does it have a potential, especially in terms of unnecessary drug
consumption and expenditure (taking into account the attitudes of drug-related actors and
patients)?
The main findings of the study show that the localization process creates emotional-economic
cooperation with the "buy national" principle, this is reflected in the attitudes of the actors and
this feeling creates the macro dimension of the localization process. However, it is clearly
seen that the localization process alone does not have the power to reduce unnecessary drug
consumption and expenditures. This has a great deal to do with the fact that local
generic/similar drug manufacturers compete over price rather than product, and follow
aggressive sales and marketing strategies just like their global stakeholders. On the other
hand, this situation weakens an all-out struggle against wrong and unnecessary drug
consumption. In this context, doctors also emphasized the importance of considering
structural problems (especially consumption-oriented understanding in the pharmaceutical
sector) as well as patient attitudes in wrong and unnecessary drug consumption.
The localization process in pharmaceuticals constitutes a unique example of neoliberal
economic policy, in which health-related regulations are strongly linked to emotions. Based
on the data of the field study, it is aimed to contribute to the literature on the role and impact
of (nationalist) emotions as a neglected topic in neoliberalism debates. It is aimed to discuss
emotions as an integral and important element of economic policy through the localization
project in pharmaceuticals.
Keywords: Drugs, Localization, Emotions, Ethnocentric Emotions, Neoliberalism.
1. GİRİŞ
İlaç ürünlerinin tüketimi her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Bu artışa sağlık hizmetlerinin
genişlemesine bağlı genel bir sonuç olarak bakmak mümkünse de bilinçsiz ilaç tüketimi ve
tüketime etki eden unsurlar üzerinde durulması gereken önemli sorunlardandır. Reçeteli ilaç
pazarının büyümesinde ilaç endüstrisinin etkisi ve devlet politikalarının düzenleyici rolü bu
bağlamda en çok tartışılan konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinçsiz, gereksiz ve yanlış
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ilaç tüketimini bireysel sorumluluğun ötesine taşıyan bu tür tartışmalar ilaçlar ve ilaç
tüketimine dair genel bir sosyolojik ilginin oluşmasında da öncü olmuştur. Bu çalışmada da
Türkiye’de 2016 yılında resmiyet kazanan “ilaçta yerelleşme” süreci üzerinden ilaç
tüketimine, ilişkili aktörlere ve pratiklere bakılması hedeflenmektedir.
İlaçta yerelleşme süreci, yerelleşme kavramının mevzilendiği konum itibariyle dikotomik bir
duruma işaret etmektedir. Bu anlamda tıbbi ilaçların ilk evrede “patentli” ve “jenerik/muadil”
ikinci evrede “yabancı” ve “yerli” ilaç olarak iki farklı kutup oluşturduğu görülür. Bilindiği
kadarıyla, Türkiye’de henüz “patentli” ilaç ürünü bulunmamaktadır. Üretimi yapılan ilaçlar,
orijinal ilaç molekülünün patent koruma süresi dolduktan sonra üretilen jenerik/muadil ilaç
ürünleridir. İlaçta yerelleşme duyurusu kapsamında da hedeflenen yeni bir ilaç molekülü keşfi
değil, bu jenerik/muadil ürünlerin yerli üretimidir. Jenerik/muadil ürünler AR-GE (AraştırmaGeliştirme) süreçleriyle değil, bilinen aktif maddelerin ve formülasyonların bazı
özelliklerinde değişikliğe gidilmesi suretiyle üretilen ikincil buluşlar, ÜR-GE (ÜrünGeliştirme) bazlı ilaç ürünleridir. Hiç kuşkusuz jenerik/muadil ürünler, en başta uzun ve
masraflı AR-GE süreçleri gerektirmediği için patentli ürünler karşısında avantaj
sağlamaktadır. Diğer taraftan yerelleşme sürecinin makro boyutu kadar, mikro ilişkilerin de
analiz edilmesi önemli görülmektedir. Zira ilaç ürünlerinin bilinçsiz tüketimiyle mücadele
kamusal ilaç harcamalarının azaltılması için kilit önemdedir. Yine sağlıklı olmanın ilaç
tüketmekle eşitlendiği anlayışla mücadelede de önem arz etmektedir. Bu çalışmada daha çok
akut ve kronik grup ilaç tüketimi temel alınarak ilaçta yerelleşme sürecinin deneyimlenme
biçimleri ve sağladığı bireysel/kamusal olanaklar/kısıtlar analiz edilmeye çalışılacaktır.
2. SAĞLIK, İLAÇLAR VE ŞİRKETLER: KÜRESEL İLAÇ ENDÜSTRİSİ
İlaç üretiminin tarihsel süreçleri incelendiğinde 19. yüzyılda tıbbi maddelerle ilgili düzensiz
ve yavaş çalışmaların laboratuvar temelli farmakolojiye evirilmesiyle değişen ve önem
kazanan kritik bir alanla karşılaşılmaktadır. Bu sayede ilaçların seri üretimi mümkün hale
gelmiş ve de insanlık için yaratacağı potansiyeller üzerinde ulus devletlerin ve şirketlerin
dahil olduğu büyük bir evren oluşmaya başlamıştır. Önce Fransa’da sonra da Almanya’da
afyon gibi bitkisel temelli ilaçların sistematik kimyasal analizlere tabi tutulduğu ve bu
analizler neticesinde de kodein, nikotin, kafein, morfin ve kokain sentezlendiği görülmektedir.
Belli başlı kimyasalların ölçülü ve tutarlı dozda üretimi ilaçların seri üretimi ve pazarlanması
mümkün kılmıştır (Porter, 2016) Kimya endüstrisi içinden doğan bu küçük ölçekli ilaç
çalışmaları, başlangıçta devletçe finanse edilen üniversite laboratuvarları ya da hayır
kurumlarınca desteklenen araştırma kuruluşlarında yürütülmüşlerdir. Bu çalışmalar 1900’lü
yıllara kadar da sürmüştür. Ancak yeni ilaçların kâr potansiyelleri fark edilmeye başladıkça
şirketlerin araştırma ve üretim üzerindeki etkinliği de artmıştır. Bunlar arasında 1845’te bir
boya fabrikası olarak kurulan Alman Bayer firmasının ağrı kesici ürünü Aspirin’le yaptığı
çıkış öncü bir model olmuştur. 1930’lardan sonra Hoffman La Roche, Merck, Eli Lilly ve
GlaxoSmithKline gibi bugün de adını bildiğimiz birçok şirket hızla ilaç araştırmalarını
üstlenmiş ve üretimde öne çıkmıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde bu şirket yürütücülüğündeki
bilimsel çalışmaların büyük ölçüde sonuç verdiğini, ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan
çoğu ilacın ve hatta hastalar için rahatlama sağlayan çok daha yeni türde ilaçların keşfinde
bile neredeyse sona gelindiğini görmek mümkündür. (Leys, 2011, s. 28-29) Böylece bugün
kendilerinden küresel ilaç şirketleri olarak bahsettiğimiz oluşum, neredeyse ilk günden
itibaren AR-GE faaliyetlerini ve hedeflerini pazara yönelik olarak sürdürmüştür. Genel olarak
baktığımızda ise, ilaç araştırmalarının neredeyse ortaya çıktıkları ilk tarihlerden itibaren özel
sektörde ve özel teşebbüsler aracılığıyla sürdüğü görülmektedir. Dolayısıyla ilaç üretimindeki
genel işleyiş ilaç üretiminde özel sektörün dışı olmadığına dair inancı bu tarihsel süreçte
yerleşik hale getirmiştir.
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Türkiye’de de “ilaçta yerelleşme” sürecinde ilaçların üretimi için devletten ziyade özel
teşebbüslerin zorunlu bir varlığı olduğu düşüncesinin kabulünde bu genel yapının etkisi
olduğu açıktır. Hatta tam da bu nedenle ilaç AR-GE’si zayıf olan diğer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de ilaçta yerelleşme süreci küresel sermayenin çıkarlarındansa ulusal sermayenin
çıkarlarını önceleyen bir şekilde vücut bulmuştur. Böylece çıkarlar iki yoldan birine doğru,
yani ya ilaçta dışa bağımlı kalıp küresel ilaç şirketlerine kapı aralamayı ya da yerli sermayeli
ilaç üreticilerini/şirketleri destekleyerek çıkarları ulusal menfaatlere doğru kanalize etmeyi
öne çıkarmaktadır. Bununla birlikte yukarıda da belirtildiği gibi ilaç üretim süreçlerinde yerli
sermayenin desteklenmesi ekonomi, kalkınma ve istihdam gibi konular nedeniyle ülke
menfaatleriyle özdeşleşmekte ve korunmaktadır.
Aslında Türkiye tarihindeki ilaç üretim faaliyetinin geçmişteki durumuna bakıldığında, yerli
ilaç üretmenin özel sermayeli teşebbüsler dışında bir başka alternatifi olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de 2016 yılında ilan edilen ilaçta yerelleşme sürecinden önceki dönemde, 1979
yılından 2005 yılına kadar yerli ilaç üretmenin mümkün hatta devlet himayesi ve kontrolünde
sürdürüldüğü bir ilaç üretim faaliyetiyle karşılaşılmaktadır. 1979 yılında Şişli Bomonti’de
kurulan ve o tarihten 2005 yılına kadar da Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) yıllık ilaç
ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan SSK İlaç Fabrikası bunun önemli örneklerinden biridir.
SSK İlaç Fabrikası’nın geçmişine bakıldığında ISO 9002 kalitesine sahip olduğu, kapandığı
dönemde ağrı kesici, antibiyotik, vitamin ve öksürük şurubu gruplarından toplamda 22 kalem
ilaç üretimi gerçekleştirdiği ve Petrol-İş Sendikası’nın o dönemde yayınladığı araştırma
raporuna göreyse ilaçların piyasa ortalamasından %150 daha ucuz üretildiği görülmektedir.
Bununla beraber üretilen bu ucuz ilaçlar sayesinde SSK’nın 120 milyon dolar kâr etmiş
olduğu hatta 2004 yılı itibariyle SSK’ya kira hariç 40 milyon da gelir sağladığı şeklinde
bilgiler de bulunmaktadır (Aydın, 2019). Fabrikanın kapanması devlet eliyle ilaç üretimini,
çıkarsız ve kamu sağlığına endeksli sağlık hizmeti anlayışını önemli ölçüde değişikliğe
uğratmıştır. 2005 yılında ilaç fabrikasının kapatılmasıyla ilaç üretimi tamamen yerel jenerik
ilaç üreticisi özel sektöre bırakılmıştır. Söz konusu döneme dair söylemler incelendiğinde
bilinen kapatılma nedeni, bu dönemde AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Reformu’nun
önemli bir boyutunu oluşturan sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi şeklinde
yapısal bir eylem planının işletilmek istenmesi olarak görünmektedir.
3. NEOLİBERALİZM VE DUYGULAR: KÜRESEL İLAÇ ENDÜSTRİSİ VERSUS
YERLİ İLAÇ ENDÜSTRİSİ
Bu çalışmada, özellikle saha verileri tamamlandıktan sonra, ilaç üretim süreçlerinde kült
haline gelen şirket olgusundan yola çıkarak küresel piyasa ile kıyaslamalı giden, benzerlik ya
da farklılıklara odaklanan bir analiz sürecinden malzeme edinilmesi oldukça kaçınılmaz hale
gelmiştir. Ancak yine de yerel dinamikler ve onların kendi içindeki hareketleri daima göz
önünde bulundurulmaya ve özel bir dikkatle incelenmeye çalışılmıştır. Teorik hat çizilirken
de bu maksatla ayırt edici unsurlar veya yerelleşme sürecine ait dinamikler dikkate alınarak,
teorik güzergahta belli uğrak noktaları tespit edilmiştir. Çalışmanın saha verileri elde
edildikten hemen sonra görüşmeler içinden sıklıkla kullanılan bazı kelimeler kavramlara ve
kavramlar da teoriye doğru yol alınmasını sağlamıştır. Böylece saha verileri ve teori arasında
mütekabiliyet ilişkisi kurulmaya/geliştirilmeye çalışılmıştır.
İlaç sektöründe satış-pazarlama faaliyetleri ve tüketim ilişkilerine yansımaları çalışmanın
önemli bir kısmını oluşturduğundan, konu ilk önce “tıbbileştirme (medicalization)” ve
“ilaçsallaştırma (pharmaceuticalization)” literatürü üzerinden düşünülme eğiliminde
bulunulmuştur. Ancak ilaçta yerelleşme sürecinin daha temel ve merkezi meselesi olarak
üretim kavramının değerlendirilmesi ve bunu tüketim ilişkileriyle analiz etmeye imkân
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tanıyan teorik bir araca da ihtiyaç duyulmuştur. Daha önce de belirtildiği üzere, ilaçta
yerelleşme süreci yerli özel sermayenin teşviki ve güçlendirilmesini hedef alan siyasalekonomik bir sürece denk düşmektedir. Bu nedenle hem bu meseleyi tartışılabilmesi hem de
tüketim ilişkilerini analiz etmeye yardımcı olacak bir kavram olarak “neoliberalizm”i,
yerelleşme süreciyle beraber okumanın önemli olacağı düşünülmüştür
Ancak neoliberalizm yalnızca bir ekonomi politikası olarak genel anlamına uygun biçimde
kullanmak yeterli değildir. Neoliberalizmin toplum üzerindeki etkileriyle de ilgilenen yani
ekonomik ve siyasal programı bir “yönetme” biçimi olarak ele alan, Michel Foucault’nun
neoliberalizm çözümlemesi bu anlamda ilaçta yerelleşme sürecine dair makro ve mikro bir
çözümlemeyi birlikte yapmaya imkân sağlamaktadır. İktidar ilişkilerinin on sekizinci
yüzyıldan itibaren aldığı şeklin son evresinde bir iktidar modeli olarak ele aldığı
yönetimselliği, neoliberalizmi ve özneleşme süreçlerini incelemek için teorik bir zemin
oluşturmaktadır. Neoliberalizm ilaçta yerelleşme süreçlerini ve üretim ilişkilerini dıştan
saran bir kabuk olduğu gibi en küçük zerresine kadar içeriyi/öznellikleri; sağlıkla/ilaçla
ilişkilenme biçimlerini beslemeye ve şekillendirmeye devam eden bir yapıdır. Bunun için
kendine özgü araçlar ve stratejiler de kullanmaktadır. İlaçta yerelleşme süreci bu anlamda
neoliberalizmin özgün bir formunu oluşturmaktadır.
Aslında bu çözümlemede tıbbileş(tir)me literatüründen çok da kopulmamıştır. Foucault bir
ölçüde tıbbileş(tir)me literatürüne de gönderme yapan ve onu geniş bir bağlamda
çözümlemeye çalışan bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. 1974 yılında Rio de Janerio
Üniversitesi’nde verdiği; “The Crisis of Medicine or the Crisis of Antimedicine?” (Tıbbın
Krizi mi, Tıp Karşıtlığı’nın Krizi mi?), “The Birth of Social Medicine” (Sosyal Tıbbın
Doğuşu) ve “The Incorporation of the Hospital into Modern Technology” (Hastanenin
Modern Teknolojiyle Bütünleştirilmesi) adlı konferanslarında yürüttüğü “tıbbileştirme
(medicalization)” tartışması bu anlamda çalışma için ufuk açıcı olmuştur.
Foucault bu dersler boyunca tıbbileş(tir)me kavramının genel kullanımları üzerinde durmayı
erteleyerek on sekizinci yüzyıldan itibaren tıbbın bireyle, toplumla ve devletle ilişkisinde
geçirdiği dönüşüme genel bir iktidar dönüşümü çerçevesinde bakmayı ve ona bağlı konuları
bu ilişkisellik çerçevesinde ele alıp değerlendirmeyi tercih etmektedir. 1970’li yıllarda,
eleştirel bir tutum gelişirken oluşan sapmalardan yola çıkan Foucault, özellikle Ivan Illich
öncülüğünde yükselen bir “tıp karşıtlığını” ele alarak işe başlar. Illich ünlü eseri Sağlığın
Gaspı’nda tıpta sermaye egemenliğine ve ilaç ürünleri pazar ekonomisine karşı güçlü bir
eleştiri getirirken birtakım savunma ve kalkışma girişimlerine de göndermede bulunuyor ve o
dönemde yaptığı bu şey onu bir tıp karşıtına dönüştürmeye yetiyordu. Onunki adeta tıbba ve
şirket iktidarına karşı “yıkıcı” bir meydan okumaydı (Illich, Sağlığın Gaspı, 2014). Foucault
1974 yılında verdiği derslerin özellikle ilk ikisinde Illich’in bu karşı duruşuna odaklanarak tıp
karşısındaki eleştirel konumun nasıl olması gerektiğini, bu süreçleri nasıl düşünmek ve ele
almak gerektiğini göstermektedir. Ona göre makul bir eleştirel tutumun tıp karşıtlığıyla ya da
tıp karşıtlığına varacak biçimde gelişmesi, örneğin ilaç sektörüne kızıp ilaç ürünlerini
kullanmayı reddetmek şeklinde bir tutum oldukça sorunludur. Foucault, bu bağlamda önce
iktidarın tıbbi bir düzleme yayılarak anatomo-politik ve biyo-politik süreçlere nüfuzunu açığa
çıkarmak ister (Demir, Bir "Tıp Felsefesi" İçin Derkenar (V): Foucault, Klinik ve
Medikalizasyon, 2018). Bu nedenle de medikal süreçlerin modern siyasetteki işlevini
çözümlemeye girişir.
“The Crisis of Medicine or the Crisis of Antimedicine?” adlı konferansına 1940’tan sonra
İngiltere ve diğer başka ülkelerde yürürlüğe giren Beveridge Eylem Planı’ndan söz ederek
başlar. Foucualt bu planın 40 milyonu aşan sayıda insanın yaşamını yitirdiği savaş sonrasında
“yaşam hakkı”ndan öte, artık “sağlıklı yaşam hakkı”ndan söz edilmesine yol açtığını iddia
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eder. Özellikle yirminci yüzyılın ortalarına doğru sağlıklı yaşam hakkının savunucusu ve
üstleneni devlet haline gelmeye başlamıştır. Çeşitli hijyen tedbirleri ve söylemi bu bağlamda
ulusal bedenin sıhhati için iş görmeye başlamıştır. Özellikle çalışma gücü, üretim potansiyeli
ve askeri gücün sağaltılması için devletin bireylerin sağlığıyla yakından ilgilenir hale
geldiğini göstermektedir. Bu minvalde, “devletin hizmetinde sağlıklı birey” yerine “sağlıklı
bireyler için devlet” geçer. Bunun olabilmesi için devletlerin makro-ekonomik muhasebesinde
sağlık harcamalarının da yer almaya başladığı görülmektedir. Böylelikle sağlık ve onunla
ilgili diğer unsurlar ekonomik ve politik regülasyonların bir parçası haline dönüşür (Foucault,
The Crisis of Medicine or the Crisis of Antimedicine?, 2004, Aralık). Bir referans noktası
olarak ele aldığı Beveridge Eylem Planı’ndan hareketle sağlıkla ilgili konuların devletin
gündemine girdiği ve giderek daha “toplumsal” bir etkinliğe dönüştüğünü, en azından siyasi
programlanmanın bu biçimde gerçekleştiğini göstermeye çalışır.
“The Birth of Social Medicine”’nde ise Foucault tıbbileş(tir)me kavramını merkeze koyarak
tıbbın toplumsal süreçlerdeki her aşamaya, yaşamın her alanına sirayet ettiği toplumsallaşma
süreçlerini ele almaya devam etmektedir. Toplumsal tıbbın işleyişi Foucault’nun temel
meselelerinden biridir zira Foucault’nun Illich’ten yola çıkarak gösterdiği üzere “tıbba karşı
anti-tıp” sağlık ve toplum arasındaki konulardaki genel dönüşümü/evrimi kavramak için
yeterli değildir. Kaldı ki bu kadar tekil bir olgu değildir. Foucault on sekizinci yüzyıldan
itibaren bedenlere ve nüfusa nüfuz eden karmaşık ve çoğul iktidar ilişkileriyle
ilgilenmektedir. Kendi terminolojisinde önemli bir yer tutan “biyopolitika” kavramını da ilk
kez bu bağlamda bu seminerde kullanır. Foucault diğer tıbbileş(tir)me tartışmalarının
merkezinde yer alan bir konuyu çürüterek işe başlar. Buna göre kapitalizmle beraber aslında
tıp, kolektif bir tıp pratiğinden bireysel bir tıp pratiğine geçmemiştir. Aslında geçmiştir ama
görünürdeki tüm uygulamalar tıbbın toplumsallaştığını da gösterir. Modern tıbbın kendine has
tekniklerle bedeni toplumsallaştırdığını çünkü kapitalist toplum için biyopolitikanın önemli
bir araç olduğunu söyler: “Kapitalist toplum için her şeyden daha önemli olan biyopolitikaydı,
biyolojik olan, somatik olan, bedensel olandı.” (Foucault, The Birth of Social Medicine, 2001,
s. 137). Dolayısıyla Foucault, tıbbı iktidarın biyopolitik aracı ya stratejisi olarak düşünmekte,
böylelikle kapitalizm bir yandan bedenleri toplumsallaştırırken diğer yandan onunla bir emek
gücü olarak ilişkilenmektedir (Özmakas, 2021, s. 120). Tıp bir biyopolitik bir strateji iken,
farklı aktörler mesela doktorlar, toplumsal bedenin teknisyeni olarak vücut bulmaktadır.
Aslında tıbbileş(tir)menin nasıl olduğu bedene ve bireysel sağlığa dönük bu kadar “istila”nın
nasıl gerçekleştiği de bu ifadeden anlaşılacağı üzere bir bilgi oluşumunu ve bunun kurumlar
ve aktörler aracılığıyla yaygınlaştırılmasına denk düşmektedir. Foucault erken dönem
çalışması Kliniğin Doğuşu’nda tıbbın iktidarını sadece tıpla ilgili bir şey olarak
göremeyeceğimizi söylemiştir. Tıbbi bilginin kurumsallaşması ve nüfuz gücünün artmasıyla
iktidarın tıbbi bir düzleme yayılarak bedenleri ve nüfusları gözetleme, denetleme ve
düzenleme işlevinin bir parçası haline dönüştüğünü iddia etmiştir. Toplumsal yaşamın
tıbbileş(tiril)mesi, her şeyden önce bedenin anlamını oluşturan bir epistemolojik kırılmayla
mümkün olmuştur. Böylelikle modern siyasete de yaklaşmış, öznellik süreçlerini inceleme
imkânı da sunmuştur.
Kliniğin Doğuşu’nda Foucault daha çok klinik/tıbbi bakışa odaklanarak, tıbbın gerçekliği
tanımlamada, düzensizliği ve (a)normalliği tespit etmede ve bu gerçekliğe ya da hakikat
rejimine bekçilik yapmada kritik bir dönemece işaret ettiğini vurgular (Turner, 2017, s. 21).
Bu noktada doktorların önemli görevler üstlendiğini dile getirir. Doktorlar şehirlerle birlikte
taşraya da uzanmış ve onlardan tıbbi bilgiyi öğretmeleri ve yaymaları beklenmiştir. “Her
bireyin bilincinin tıbben uyarılmış olması talep edilir; yurttaşların tıp konusunda bilmesinin
mümkün ve zorunlu olduğu konularda bilgilendirilmesi gerekmektedir.” (Foucault, Kliniğin
Doğuşu, s. 55) Böylece doktorlar aracılığıyla hem bir bilinçlenme kampanyası yürütülmekte
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hem de kimin nerede ne kadar hasta ve sağlıklı olduğuna dair bilgi içeren “tıbbi bir
topografya” oluşturulması mümkün hale gelmiştir. Foucault’nun 1974 konferansları hem tıbbi
bir topografyanın oluşturulma sürecini hem de bunun siyaset için gerekli yönlerini
inceleyebilmek için, bugüne de ışık tutan önemli bir teorik hat kurmaktadır.
Foucault, tıbbileş(tir)menin kökenlerini bu medikal bakışın dönüşümünde, bedene nüfuz
edişinde ve bu bakışın siyasal-toplumsal pratiklere sızmasında arar. Kısacası Foucault bedene
dair olguları bilimsel, siyasal ve ekonomik süreçlerle ilişkisi içinde yeniden okumamıza
yardımcı olan eleştirel bir yaklaşım sunmaktadır. Tıbbileş(tir)me literatürünün öncüleri olarak
ortaya çıkan Ivan Illich, Thomas Szasz, Irvin Zola, Peter Conrad’dan uzaklaşarak iktidarın
işleme mekanizmaları ve büründüğü formlar üzerine düşünerek, dahası öznellik üretimi
süreçlerini de ele alarak tıbbileşme okumasını genişletmektedir (Demir, Bir "Tıp Felsefesi"
İçin Derkenar (V): Foucault, Klinik ve Medikalizasyon, 2018) Anti-tıp diskuruna
sürüklenmeyen bu yaklaşımda bir tıbbileşme sürecine nasıl bakacağımızın ipuçlarını
bulabilmek mümkündür. İlaçta Yerelleşme süreci için de tıbbileşme kavramı etrafında
öbeklenen iktidar ilişkilerini ve öznellik rejimlerini okumak mümkün hale gelmektedir.
Dolayısıyla ilaç üretim alanını ve çeşitli sorunları “küresel ilaç şirketlerinin oyunu” olarak
gören anti-küreselci bakış açısının yanında kendi üzerine de düşünen ve iktidar ilişkileri ile
öznelliği yerel düzlemde sorunsallaştıran etik bir soruşturma için fırsat oluşturmaktadır.
Foucualt’nun çalışmalarında iktidar kavramının merkezi önemi olduğu bilinir ama o iktidarın
ne’liğine dair bir araştırma yürütmektense bilgi, iktidar ve etik sarmalındaki özneyi/ özneye
dönüştürülme kipleriyle ilgilendiğini özellikle son dönem çalışmalarında belirtmektedir.
Foucault bu son dönem çalışmalarında esasında daha çok yönetme biçimleriyle ilgili olarak
özneye yönelmiştir. Bu bağlamda da bir yönetme biçimi olarak neoliberalizmi incelemektedir
(Laval, 2018). Burada iktidar meselesi bir kenara atılmaz, yönetme dediğimiz eylem
içerisinde kendini gerçekleştirmekte, yeniden üretmektedir. Foucault on sekizinci yüzyıldan
itibaren kök salan iktidar ilişkileri modeli olarak yönetimselliğin, bireyleri özgürleştirmeye
ihtiyaç duyduğunu böylelikle kapitalizmin işleyebilmesi için gerekli koşulu da yerine getirmiş
olduğunu düşünmektedir (Feldman, 2021, s. 54) Bireylerin “özgür” yönetimi kapitalizmin
işleyişi için hayatidir. Neoliberal kapitalizmin işleyişi özgür öznelere ihtiyaç duymaktadır.
Foucault’nun çalışmasında her şeyden önce günümüzde modern siyasetle iç içe geçmiş sağlık
ve sağlığa dair bir konunun iktidar ilişkileri ve öznellik üretimi süreçlerinin analiz
edilmeksizin anlaşılması imkansızdır. Çalışmada bu nedenle on sekizinci yüzyıl itibariyle
iktidarın dönüşümünde yer alan son evreyi anlamak ve bu bağlamda ilaçta yerelleşme süreci
okunmaktadır. İlaçta yerelleşme sürecinin neoliberal ekonomi politikasının özgün bir örneği
olduğu fikrinden hareketle tüketim ilişkilerine ve (yerel) öznellik üretim süreçlerine
bakılmaktadır. Yerelleşme süreci ekonomik bağlamda (yerel) sermayeyi yeniden üretici bir
güçken buna ekonomik milliyetçi duyguları da eklemlemektedir. (Yerel) şirket-devlet-özne
oluşumunun bu duyguları göz önünde bulundurarak analiz edilmesi gerekmektedir.
Harvey, milliyetçi duyguların yeniden üretiminin neoliberal devletler için hayati bir önemi
olduğunu savunur. Özellikle kendini dünya piyasasında rekabetçi bir aktör olarak kurabilmek
için milliyeçiliğe başvurmanın ulus-devletler için genel bir eğilim olduğunu savunmaktadır
(Harvey, 2015, s. 93-94). Duygular bu anlamda neoliberal ekonomi politikasının devindirici
bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulguların paylaşılmaya başlandığı bölümde
yerelleşme süreçlerindeki duygu akışına bu nedenle özellikle bakılmak istenmiştir.
4. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
1980’lerden günümüze sağlık alanında reform girişimleri sosyal politika alanının en çok
tartışılan konularından biri olmuştur. Neredeyse tüm dünyada ekonomik dinamikler ve

www.istanbulkongresi.org

348

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

ihtiyaçlar köklü reformların ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Reformların ortaya çıkışıysa
genelde iki temel nedene dayalı görünmektedir: İlki artan sağlık harcamalarını kontrol altına
almak diğeri sağlık hizmetlerinde etkinliği/verimliliği artırmaktır (Keyder, Üstündağ,
Ağartan, & Yoltar, 2019, s. 7). Ancak bu durum sağlık hizmetlerinin sunumunda devletin rolü
ve etkisini özel teşebbüslerle paylaştığı yeni bir düzen inşa etmiştir. Sağlık reformları
bağlamında en çok eleştirilen konulardan biri de bu anlamda “özelleştirme” üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de 2003 yılında uygulamaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm
Programı” üzerinde özelleştirme süreçlerini ve neoliberal ekonomi politikasının etkisi
altındaki özneleşme biçimlerini ele alan çalışmalarla karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmada
sağlığın ve sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilaçların bu eleştirel literatürdeki yeri,
“ilaçta yerelleşme” süreçlerine odaklanarak incelenmeye çalışılmaktadır. İlaçta yerelleşme
süreçleri, yerli ilaçla etkileşim halindeki doktorların reçete pratiklerini ne şekilde etkiliyor ve
yerli ilaç şirketlerinden ilaç mümessillerinin küresel paydaşlarından farklı tutumları üzerinde
özellikle durulmaktadır. Zira, makro ekonomik politikaların kamusal maliyetleri (bizim
konumuz özelinde ilaç harcamaları) düşürmek yanında mikro ilişkilerde kurduğu etik
yönelimin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ilaçta yerelleşme süreçlerinin açtığı
imkanlar ya da kısıtlılıklar üzerinde durulması gereken konular olarak düşünülmektedir.
Bu çalışma araştırmacının henüz devam etmekte olan doktora tezinden türetilmiştir. Doktora
çalışması için İstanbul Bağcılar bölgesine çalışan/çalışmış yerli ilaç şirketlerinden ilaç
mümessilleri ve yerli ilaç şirketlerinin yoğun ziyaret rotasında bulunan doktor ve eczacılarla
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak elinizdeki çalışmaya metnin sınırlılığı
da göz önünde bulundurularak eczacılardan elde edilen saha verileri dahil edilmemiştir.
Görüşmelerde, ilaçta yerelleşme sürecini içeren üretim ve tüketim ilişkilerindeki etkisi
bilhassa doktorların mesleki deneyimleri, reçete pratikleri ve yerelleşme hakkındaki duygu ve
düşünceleri üzerinden bakılmaya çalışılmıştır. Yerelleşmenin siyasi-ekonomik bir proje
olarak aktörler arasındaki ilişkileri dönüştürme ve piyasa merkezli bir yapılanma içinde ne
denli insan/hasta merkezli olabildiği sorgulanmıştır.
5. BULGULAR
Bu kısımda öncelikle yerelleşme sürecine bakış, ilaçta yerelleşmenin aktörler arasındaki
dolaşımı, yerli ilaçlara bakış ve tüketici kitlesi ile yerli şirketlerin satış ve pazarlama
tutumlarına sırasıyla bakılacaktır.
5.1. YERELLEŞME VE ETNOSENTRİK (“BİZ MERKEZCİ”) DUYGULAR
Yerelleşme süreciyle kurulan duygusal bağ ilaçta yerli tüketimin (etnosentrik tüketimin)
temellerini oluşturmaktadır. Etnosentrizm Türkçe’ye “biz-merkezcilik”, “ırk-merkezcilik”
veya “etnik-merkezcilik olarak çevrilmektedir. Yunanca’da “millet, ırk” anlamlarına gelen
“ethnos” ve “merkez” anlamına gelen “kentron” kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu
kavramı da ilk kez Sosyolog William Graham Sumner, kişinin kendi grubunu veya kültürünü
üstün görme, sahip çıkma ve diğerlerini ona göre değerlendirme eğilimini ifade etmek üzere
kullanmıştır (Asil & Kaya, 2013, s. 113-114). Yerelleşme sürecinin tarif edilmesi esnasında
da oldukça fazla biçimde biz ve onlar karşıtlığına başvurulmuş olduğu görülmektedir.
Katılımcılar yerelleşme sürecini ve yerli ilaçları ilaçların bilimsel özellikleri değil büyük
ölçüde etnosentrik niteliklere dayalı biçimde onaylama eğiliminde olmuşlardır.
“Ben yerli ilacın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir yarış neticede şimdi
baktığınızda yıl sonları “yoka düşme” diye bir şey yaşar eczacılar. Bu gibi
durumlarda ellerinde hemen bulunabilecek ilaç hangisidir yerlidir. Yani muadildir.
Bir başka boyuttan da yerli ilaç demek bizim demek, biz üretiyoruz demek. Ülke
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menfaatleri açısından bakmak lazım. Neden paramız bir başka ülkeye gitsin?” (D-2:
Doktor, erkek, 3 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
D-7 ise yerelleşme sürecine yabancı şirketlere karşı-tutum geliştirmek açısından bakmaktadır.
Daha çok ekonomik bir faydaya ve yerel sermaye çıkarlarına işaret ederek yerelleşme sürecini
ve yerli ilaçları olumladığı düşünülmektedir.
“İlaçlar konusunda ciddi bir yarış var. Türkiye bu konuda ciddi bir mücadele veriyor.
Pastadan nasıl pay alabiliriz bu ülkemiz adına, milletimiz adına önemli. Sağlık söz
konusu olan da. O yüzden ben ilaçta yerlileşmeye çok olumlu bakıyorum. Nihayetinde
bu zamana kadar yabancı şirketler kazanmış, biz ilaç üretebiliyorsak o zaman ben
benim devletim kazansın diye düşünürüm. Hasta bundan faydalansın diye düşünmek
lazım.” (D-7: Doktor, kadın, 3 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
D-14 ise yerli ilaç tercihinde bulunmayı bir etik tutumla eş düşünmektedir. Bu durumda da
kendi etik eylemini hasta için olduğu kadar ülke için de iyi/düşünceli bir eylem olarak
düşünmektedir.
“Şimdi ben kendi hekimlik anlayışım gereği hastayı iyileştirecek kısa yoldan fayda
gösterecek bir ilaç önerebilirim bu yüzden ilacın en pahalısını en iyisini vs.
yazabilirim ya da derim ki hastalık yoktur hasta vardır derim, anlatabiliyor muyum?
Hastaya 10 dakikada değil de 20 dakikada tesir edecek ama onu maddi külfete
sokmayan bir ilacı yazarım. Hastanın ekonomik şartlarını da düşünürüm. İşte biraz
daha ötesinde ülkenin kalkınmasını düşünen isteyen bir hekimsem derim ki ya bu
bizim, buna da sahip çıkayım. Alex üretince 100 lira olan ilaç yerine Ali’nin ürettiği
10 liralık ilacı kullanayım. Bu biraz sizin aldığınız eğitim, düşünce yapınızla, değer
verdiğiniz şeylerle alakalı bir şey yani.” (D-14: Doktor, erkek, 5 yıldır meslekte ve
Aile Hekimi olarak çalışıyor.)

5.2. YERELLEŞME VE YERLİ İLAÇ: AYNI ŞEY AMA FARKLI DUYGULAR
Katılımcıların yerelleşme süreci ile yerli ilaca karşı duygularının ve konumlandırma
biçimlerinin genel anlamda olumlu bulunmuştur. Ancak yerelleşme sürecinin merkezinde yer
alan ilaçlar belli bir adlandırma çeşitliği içinde bulunduğundan, adlandırmadaki farklılıklara
bağlı olarak anlam değişmeleri de gözlenmektedir. Jenerik/muadil, yerli ilaç, ucuz ilaç,
eşdeğer ilaç aynı anlamda ama farklı anlamlara gelecek şekilde düşünülebilmektedir.
Buradaki farklılaşma genel anlamda ilacın kalite, etkinlik ve güvenlik ekseninde
gelişmektedir.
Jenerik/muadil ilaçların pek çoğunun piyasada yeni olması özellikle doktorlar tarafından bu
ilaçlara daha temkinli yaklaşıldığını göstermektedir. Bu konuda D-15 yerelleşme sürecini ve
yerli ilaç üretimini destekleyen bir doktor olmasına karşın uzun süre kullanılan ilaçların
kendisi için tercih sebebi olduğunu dile getirmiştir.
“Ya şimdi mesela ben genelde uzun süre kullanılan ilaçları tercih ediyorum. Zaten
Fakültede de ben zaten klasik eğitimin olduğu bir yerden geldim. Bizim okulumuzda
kullanılan ilaçlar, hocalarımızın da tavsiye ettiği ilaçlardır. Biz biraz uzun süre
kullanılıyorsa daha güvenli olduğunu düşünürdük. Ben biraz öyle yani davranıyorum.
Kendi kullandığım ilaçlarda da genelde uzun süre kullanılmış olmasına önem
veriyorum. Daha çok tercih edilen ilaçlar. Ama dediğim gibi yani eğer yeni ve faydalı
bir şeyle de karşılaştıysam kesinlikle karşı değilim. Hani ona da bakarım. Hani o
jenerik olsa bile daha doğrusu işte muadil olsa dahi tercih edebilirim. Yani öyle bir ön
yargım yok yani. Ama mesela bugün mesela bir ilaç geldi bana. İki farklı maddeyi
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birleştirmişler. İlk defa gördüm. Mesela ben o ilaca soru işaretiyle bakarım, giderim
bakarım. Bu ilaçla ilgili bir çalışma var mı? Bazı ilaçlarla ilgili on tane çalışma var
mesela. Bazılarıyla ilgili de hiç yok. Soru işaretiyle bakıyorum açıkçası mesela ben o
tarz ilaçlara soru işaretiyle bakıyorum. Açıkçası çok da yazmamaya çalışıyorum.” (D15: Doktor, erkek, 3 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
D-10 ve D-16 da hem etki hem de yan etki bakımından orijinal ve jenerik/muadil ürün
arasında fark olduğunu düşünmektedirler. D-10 özellikle antibiyotiklerdeki gözleminden yola
çıkarken, D-16 karşılaştığı bazı yeni ilaçların kendisine güven vermediğini dile getirmiştir.
“Bildiğim kadarıyla orijinalin belli bir AR-GE süresi oluyor. Bir molekülü buluyorlar,
bunu kullanmaya başlıyorlar. Bunun mükafatı olarak da muhtemelen ülkeden ülkeye
değişiyordur, bizim ülkemizde en son 5 yıldı diye biliyorum. 5 yıl o ilacı sadece o
firma üretiyor. O süre dolunca muadillere de izin veriliyor ama muadil onun ARGE’sini kendi mi yapıyor, o firmadan satın mı alıyor ondan sora aynı kalitede üretilir
mi onu da bilemiyorum. Tam yüzde yüz aynı olmuyor. Bizim de etkisini bir antibiyotik
mesela onlarda daha fazla var. Mesela antibiyotik bir markanın daha fazla etkisi var o
orijinal oluyor ama muadili aynı etkiyi yaratmayabiliyor.” (D-10: Doktor, erkek, 3,5
yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
“Şimdi bize aslında keşke böyle bir çalışma sunulsa biz hepsinin aynı içeriği
olabileceğini düşünerek veriyoruz ama ben kendi şahıs yorumum iki ilaç formu
arasında fark edeceğini düşünüyorum. Orijinal molekül her zaman orijinaldir. Ve
bunu hastalarımdaki geri dönüşümünde de gene isim vermeden birkaç ilaç aklıma
geldi şimdi orijinal moleküllerdeki etki çok daha net nokta vuruşu yapabildiğine şahit
olduğum vakalar var. Dolayısıyla orijinaliyle jenerik ilaç arasında fark var bence.
Mesela kendim de eğer kullanacaksam buna dikkat ediyorum. Elimize o kadar çok ilaç
geliyor ki, yani bazıları gerçekten hiç güven vermiyor.” (D-16: Doktor, kadın, 16 yıllık
mesleki deneyimi bulunmaktadır. 11 yıldır Aile Hekimi unvanıyla görev yapmaktadır.)
D-11’in ifadesinde yer alan bazı ağrı kesicilerin ağrıya etki etmeme meselesi de dikkat
çekicidir. Bu görüşe göre durum böyle olunca genelde hasta başka bir ilaca başvuruyor ve bu
da ilaç israfının yeni bir boyutunu oluşturuyor görünmektedir.
“Muadillerin yan etkileri daha fazla oluyor. Ağrı kesicilerde ağrının kesilmemesi ile
ilgili şikayetler var örneğin.” (D-11: Doktor, erkek, 5 yıldır meslekte ve Aile Hekimi
olarak çalışıyor.)
Bu konuda D-10’un bakış açısı biraz daha farklılaşarak ucuzluk ve kalite arasındaki ilişkiyi
düşünmeye sevk ediyor.
“Yerli ilaç iyi hoş da mesela bir antibiyotik var isim vermeyeyim. 60 lira, devlet bunun
30 lirasını ödüyor. 30 lirası hastaya çıkıyor. Mesela bir de jeneriği var bu 20 lira
devlet tamamını ödüyor. Hasta hiç ödemiyor. Ama onunla ilgili de uzmanların da
söylediği işte orijinali kadar etki yaratmadığı düşünülüyor. Bir şeyi ucuza getirmeye
çalıştığınızda kaliteden ödün vermeniz gerekiyor. Yani illaki orijinali iyidir demiyorum
ama işte SGK neyi öderse kitle ona yöneliyor. Zaman zaman eczaneye gidiyor benim
yazdığımın muadilini veriyor. O zaman hasta gelip soruyor, bunu verdiler öteki
yokmuş diye. Aynı mıdır diye soruyorlar. O zaman aynıdır diyorum, etken madde aynı
diyorum.” (D-10: Doktor, erkek, 3,5 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
Bununla beraber D-10 hastalarının aynı mıdır sorularına kafa karışıklığı yaratmamak adına
aynıdır cevabı verdiğini de söylemiştir. Diğer meslektaşlarında da bu tutumun yaygın
olduğunu gözlemlemiştim. Örneğin D-18 de özellikle münakaşaya girmemek, eczacıyı da zor
duruma sokmamak adına yazdığı reçetedeki değişimi çoğu kez onayladığını belirtmiştir.
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Bir başka örnekte ise normal durumda jenerik/muadil ilaç reçete ettiğini ve bu ilaçla orijinali
arasında fark görmediğini söyleyen D-14, hastanın iyileşmediği durumlarda daha etkili
olduğunu düşündüğü orijinal bir ürünü reçete ettiğini belirtmiştir.
“Ya açıkçası şöyle bir şey var. Mesela böyle başıma birkaç defa geldi. Bu muadil
ilaçlardan yazmıştım, hasta da iyileşemiyor. O zaman mesela diyorum ki tamam. O
zaman orijinalini kullanalım. O zaman şeye yönelirsin yani. Bunun orijinalini
kullanmanız gerekiyor diyebilirsin. Biraz bu var kesinlikle var yani. Yani çünkü
muadiller çok uzun süreden beri olmayan bir ilaç. Sen yazıyorsun hani endikasyon
dahilinde. Ve nihayet alamadığında o zaman orijinal ürünü düşünürsün yani. Ama
orijinal yazıp muadil yazdığım çok hatırlamıyorum yani.” (D-14: Doktor, erkek, 5
yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
D-19 da benzer şekilde iyileşme sürecinde sıkıntı yaşayan hastaya “en iyisini” önerdiğini dile
getirmektedir.
“Şimdi zaten bu çok da bizim inisiyatifimizde değil. Ben orjinali yazsam bile hasta
ikinci kez geldiğinde bakıyorum başka bir ilaç var elinde. Eczacının orada farklı
çıkarları, çıkar ilişkileri falan olabiliyor. Mal fazlası almış olabiliyor mesela.
Kendisine de verilen yetkiye dayanarak muadil jenerik verebiliyor. O yetkiyi kullanıp
değiştirebiliyorlar yani. Yani mesela bazı hastalarda özellikle orjinalini al dediğimiz
oluyor yani bakıyorsunuz hasta biraz sıkıntılı iyileşme süreci sıkıntılı geçiyor o zaman
en iyisini öneriyorsun.” (D-19: Doktor, erkek, 9 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak
çalışıyor.)
Görüştüğüm doktorlar arasında yerelleşme sürecine çok sıcak bakmasına rağmen, çeşitli
nedenlerle orijinal bir ürün tercih ettiğini söyleyen doktorlar da olmuştur. Onlar hastanın alım
gücüyle ilişkilenmeyi tercih etmemekte, hastanın zaten eczanede ilacı jenerik/muadil bir
ürünle değiştirme hakkı olduğu için bildiği ve güvendiği bir ilacı tercih etmenin doğru
olduğunu düşünmektedirler.
“Ben orijinal yazmayı tercih ediyorum. Genelde etkinliğinin daha yüksek olduğunu
söyleyebilirim. Şimdi mesela muadillerde senin anlayacağın biçimde özetlemek
istiyorum… Diyelim bir Arveles bir de Dexofen ilacı üzerinden kıyaslayalım. Arveles
orijinal, diğeri yerli. Şimdi orijinal olan 2 saatte etki edip 4 saat boyunca seni
rahatlatırken, muadili 4 saatte etki edip, 2 saat sonra yine başa sarabilir ama bununla
da kalmıyor tabi. Yani hız meselesi değil olay. Bu etkinliği düşük ilaçlar fazlaca ilaç
kullanımına bağlı örneğin ağrıya karşı düşük tolerans gelişmesine de neden
olabiliyor. Hasta sürekli daha fazlasına ihtiyaç duyabiliyor. Yani bu konuda çeşitli
görüşlerle karşılaşabilirsin ama ben ihtiyaç halinde orijinal yazmayı tercih ediyorum.
Bunun zaten bir de eczane kısmı var. Hasta isterse gidip eczacının önerisiyle de bunu
değiştirebilir.” (D-3: Doktor, kadın, 8 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
Jenerik/muadil ürünlerdeki farklılaşma ve yan etkileri ilaç mümessilleriyse üretim süreçleriyle
ilişkilendirerek yorumlamıştır.
“Bununla ilgili şöyle bir eğitim aldık. Advers olay mesela hastaya ilaç yan etkide
bulunmuş mu? Bu ölüm olabilir, hafif durumlar olabilir. Ben bugüne kadar açıkçası
büyük advers bir olayla karşılaşmadım. Bu konuda genelde hekim yorumu önemlidir.
Yani hasta işe yaramadığını ya da ne bileyim advers bir durumla karşılaştığını
düşünürse hekime gider, hekim mümessile iletir ya da firmaya iletir. Bugüne kadar
açıkçası ben duyduğumu ya da birebir şahit olduğumu düşünmüyorum. Fakat bununla
ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Benim çalıştığım firma aynı zamanda fason
üretim yapıyor. Örneğin bir GSK, Bayer gibi yabancı firmalara ait çünkü bu firmalar
mesela Novartis de aynı şekilde tarihini tam bilmiyorum ama üretimlerini kapatıp

www.istanbulkongresi.org

352

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

gittiler, çekildiler bu işi de devrettiler. Benim şu anki firmam mesela bu üretimi
devralan bir firma ve Türkiye’deki sayılı yerli ve köklü firmalardan biri. Şimdi mesela
bir Bayer’in üretim kalitesi belli standartlara bağlı, bu firma çekilirken benim ilacımı
şu koşullarda üretmen lazım diyor. Şimdi bu muadiller arasında da aslında en büyük
fark üretim kalitesi ile yan maddeler ile ilişkili benim kanımca. Mesela benim firmam
bu konuda hep bir vurgu var. Ben de aynı şekilde bu iki maddeyi sürekli gündemimde
tutuyorum. Sen sonuçta ilaç üretiyorsun bunu belli standartları takip ederek yaparsan
işte ekibin iyiyse vs. sen bir muadil ilaç üreticisi olarak öne çıkarsın.” (İ-8: İlaç
Mümessili, erkek, Kimya Bölümü mezunu, meslekte 3. yılı ve 3 yıldır yerli şirkette
çalışıyor.)
“Benim ilaçlarımla ilgili 3-4 defa geri dönüş oldu. Hani etkinliği hakkında çok düşük
olduğuna ve geri dönüş alındığına dair ama zaten muadil böyle bir şey minimum %80
yaklaşıyor orjinaline yani bunu tutturduğunda Bakanlık onayıyla piyasaya sürülmüş
olabilir. Açıkçası benim hiç de fikrim yok. Hani bunun gibi şeyler. Yani bu da ilaç öyle
kolay kolay değişmiyor. Yenilenen paketi ve ekstra çikolatasıyla bir keki atıyorum
piyasaya yeniden sürersin ama söz konusu ilaçsa bu firma açısından da kayıp olur,
markayı zedeler. Bir de hani oradaki ölçütü bilemediğimiz için yani biri kullanır çok
iyi gelir öteki kullanır gelmez. Şimdi mesela çok ağrı kesici kullanan insanlarda en iyi
ilacı getir işe yaramıyor ama ben mesela çok kullanmadığım için basit bir ağrı kesici
benim ağrımı keser. Ağrı eşiğim düşükse kesilir yine yüksekse mesela hiç kesmez.
Alerjik reaksiyon da gösterebilir. Allah korusun, anafilaktik şoka da girebilir.” (İ-11:
İlaç Mümessili, erkek, Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunu, meslekte 10. Yılı ve 10
yıldır yerli bir şirkette çalışıyor.)
Aslında jenerik/muadil ilaçlarla ilgili görüşlerde tam bir güven duygusu gelişmemesindeki
temel sebepler daha pozitif bilimsel tartışmalar gerektirmektedir. Bu kısımda yalnızca belli bir
adlandırma ayrımından hareketle, söz konusu jenerik/muadil ilaçlar olduğunda bunlar
üzerinde mutlak bir uzlaşı olmadığı gösterilmeye çalışıldı. Diğer taraftan bu soruşturma, ilaç
tüketiminde sınıfsal ve mekânsal bir ayrışmaya da sebebiyet verdiği düşüncesiyle gösterilmek
istenmiştir.
Çalışmada iki farklı özel hastanede iki doktor ve bu hastanelerin karşısında yer alan bir eczacı
ile de görüşülmüştür. Jenerik/muadil ilaçları kalite, etkinlik ve güvenlik bakımından
değerlendiren görüşlere başvurduğumuz bu bölümde onlardan elde ettiğimiz verilerin ilaçların
sosyal bağlamına ilişkin de bir şeyler söylediği düşünülmektedir. Örneğin özel bir hastanede
çalışan D-20’nin ifadesinde görüyoruz ki bu hastane politikasıyla da ilişkili olabiliyor.
“Burası genelde sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu bir semt ama ben bir semt
polikliniğinde çalışmıyorum bu nedenle özellikle muadil ürünleri tercih etmiyorum. Bu
konuda genelde çok baskı oluyor. O zaman diyorum buradaki hastaya veremem bu
ilacı. Ki zaten bende güven oluşturması da gerekiyor. Bilmediğim güvenmediğim bir
ürünü bana istediği kadar anlatsın mümessil bu beni ilgilendirmiyor. Orijinal ilacın
etkinliğinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Mesela muadil bir ürün
yazdığımızda genelde bilinmeyen yan etkilerle karşılaşılabiliyor. Yani %100 yan etki
olur diyemem demiyorum ama bazen kaşıntı, mide bulantısı, tahriş gibi şeyler
olabiliyor. Bunu yapmak yerine yıllardır yazdığım ve güvendiğim bir ilacı yazmayı
tercih ederim. Ha hasta isterse gitsin eczanede değiştirsin, böyle bir hakkı var.
Eczacılar da bunu çok seviyor, bayılıyorlar. Eczanelerde muadil ürün verme yetkisi
var. Ben kendim de kullandığım bilinirliği yüksek ürünü tercih ediyorum her zaman.”
(D-20: Doktor, kadın, 22 yıldır meslekte ve özel bir hastanede İç Hastalıkları uzmanı
olarak görev yapmaktadır.)
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Görüşme yaptığım ASM doktorlarından orijinal ilaç tercihinde bulunduğunu söyleyen tek
doktor D-5 ise diğer katılımcılardan farklı olarak hastanın alım gücüyle ilişkilenen bir ilaç
tercihini anlamsız bulduğunu dile getirmiştir.
“Ben orijinal tercih ediyorum. Buraya zaten orijinal çalışan mümessil de gelmez.
Dolayısıyla kafam rahat. (Neden jenerik/muadil tercih etmiyorsunuz?) Çünkü etkili
olduğunu düşünmüyorum. Benim hastalarım çok nadiren başka başka sebeplerle geri
dönerler. Ben verdiğim ilacın arkasındayım. Bu bir yarış aslında, zamanında orijinal
ilaç molekülü üreten şirketler de bu ülkenin az ekmeğini yemedi. Oldukça kriminal bir
boyutu da var bahsetmek istemiyorum ama benzer şeyler yine devam ediyor. Bir kere
sen zaten bu işi SSK’nın elinden alıp pazara vermişsin, o zaman hepsinin yanına
büyük harfle para yaz. (Peki orijinal ilaçların büyük kısmında farklar çıkıyor, hastalar
bunu ödeyebiliyorlar mı?) Bu beni ilgilendirmez ki. Eczanede değiştirme imkânı
olduğu için bu kadar rahat söylüyorum tabi. Benim için hasta değil hastalık vardır.
Ben şunu diyemem. “Şu kişi cebinde parası olan bir adama benziyor ona orijinal
yazayım, yazık öteki de alamaz ona da muadil yazayım.” Ben bunu demem, ben
bildiğimi güvendiğimi yazarım. Gerisi zaten hastanın tercihidir. Fark çıkarıyor ve bu
fark ona fazla geliyorsa almasın, nasıl olsa bir sürü muadili var. Tercih şansı var yani
ama bu benim tavsiyem olmaktan çıkar. Ben kendim kullandığımda faydasını
görüyorsam, ya da tercih nedenim bilimsel yanına güvenmekse hastama da onu
yazmayı tercih ediyorum. Söylüyorum da muayene bitince bak şöyle bir ilaç var,
istersen git eczanede değiştir diye tamam diyorlar. Ama sen zaten kodlamışsan
mümessili de işte bana ziyarete kadar geliyor diye kırmak istemezsen o zaman muadil
bir ürünü yazarsın. O zaman ben niye doktorum, yani benim ayırıcı vasfım ne?” (D-5:
Doktor, erkek, 17 yıllık mesleki deneyimi bulunmaktadır. 11 yıldır Aile Hekimi
unvanıyla görev yapmaktadır.)
5.3. YERLİ Mİ YABANCI MI? YERLİ İLAÇ SEKTÖRÜNDE SATIŞ VE
PAZARLAMA DENEYİMİ
Yerelleşme süreci ve yerli ilaçlarla ilgili düşüncelerden sonra, yerli şirketlerde çalışan ilaç
mümessilleri ve etki alanındaki doktorların yerli ilaç endüstrisindeki satış ve pazarlama
süreçlerine bakmaya çalışalım. Esasında bu bölümde genel anlamda küresel ilaç endüstrisiyle
ortak pratikler edindikleri gösterilmek istenmektedir.
İlaç mümessillerinin ifadelerinde satışın gerçekleşmesi için önemli koşullardan birinin “ikili
ilişkiler” olduğu sıkça öne çıkarılmıştır. Doktorun sosyal alanına girmenin, reçetesine
girmekle eş değer olduğu düşüncesiyle mümessiller arasında sıkça karşılaşılmıştır.
“Her şeyden önce sen bir samimiyetle, bağ ile girersin doktorun reçetesine. İstediğin
kadar git sunum yap, slaytları göster. Zaten doktorlara şimdi biz medikal eğitimler de
alıyoruz. Biz mesela 40 gün Abant’ta kamp yaptık işe alım sürecinde biz sabah bir
başlıyorduk eğitime akşama ben adımı unutuyordum. Ama istediğin kadar bil,
doktorun ben o sunuma baktığını sanmam ki. Sen kimsin der adam orada bir mesafe
hep var zaten en bilindik taktik kendini geri çekmedir. Bakın bu eğitimlerde ben o
zaman yabancı bir firmadaydım, doktora anlatılır gibi anatomi anlatıldı bize. İnsan
fizyolojisi. Ardından satış pazarlama teknikleri eğitimi aldık. İnsan figürleri tavuskuşu,
yunus balığı vs. Bunlar çok keyifli eğitimler oluyor aslında bunların ne kadarını
uyguladığın önemli. Bizim o tanıtımlar çok kısa sürede geçiyor. O kısa sürede o kadar
hızlı ve duruma göre duyguyu geçirmen lazım ki karşı tarafa yani sen istersen 10 sene
eğitim al. Sen nihayetinde satış pazarlama yapıyorsun. Adamın teyzesi ölmüşse
babaannesi ölmüşse ve sen taziyede bulunurken kendindeki duyguyu iyi
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geçirememişsen hiç önemi yoktur eğitimlerin. Veya akşam tuttuğu takımın maçı vardır,
tuttuğu takım yenilmişse arkadaşlarıyla meyhanede kavga etmiş sen bunu doktorun
suratından anlamadıysan daha ne anlatıyorsun. İçinde bir yaratıcı ruhun yoksa hiçsin
orada duruma göre davranmak zorundasın. İçinde bulunduğun koşul neyi
gerektiriyorsa ona göre hareket etmelisin. “detailing yapmak” denir buna..” (İ-15:
İlaç Mümessili, erkek, İşletme Bölümü mezunu, meslekte 13. yılı ve şu an yerli bir
firmada çalışıyor. Geçmişte şirketinin yabancı bir firma tarafından satın alınmasıyla
çok kısa bir süre yabancı bir firma deneyimi de edinmiş.)
Aynı zamanda ilaç mümessilleri genel anlamda yerli şirketler için kurumsallığın zayıf, agresif
çalışma biçiminin fazla olduğunu ifade etmişlerdir.
“Kurumsallık açısından ülkemizdeki en iyi firmalar hiç kuşkusuz yabancı firmalar.
Medikal kısımda da öyle verilen eğitimler, eğitimlerin düzeyi falan ama sahada da
yine o kurumsallık en üst düzeyde yansıtılıyor. Yani ya yabancı ya da büyük firmalar
ki onların da yabancı ortakları vardır. Onlar da bir şekilde hissedersin farkı. Çünkü
onlar o kültürü artık kabullenmişlerdir, nasıl yapmaları gerektiğini. Tamamen
kurumsaldır buradaki iş. Zaten büyük olmaları da tamamen bu kurumsallığından
geliyor diye benim kendi yorumum var. Ama yerli firmalarda işler daha biz bize
yönetilir. Tek dert para kazanmaktır. Bunun için de her yol mubahtır.” (İ-4: İlaç
Mümessili, erkek, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu, meslekte 8. yılı ve şu an yabancı
bir şirkette çalışıyor. Geçmişte yerli şirket deneyimi de bulunuyor.)
Diğer taraftan agresif çalışma biçiminin rekabeti ve satış odaklı çalışmayı getirdiği
anlaşılmaktadır.
“Muadille birlikte rekabetin alasını gördüm. Rekabet neymiş. Mesele sadece doktorun
ilaç yazması değilmiş, eczanede değişim söz konusu mesela eczane de işin farklı bir
boyutu. Eczaneye girdiğin zaman mümessil kimliğini bırakıp tamamen ticaret
kimliğinle giriyorsun oraya. Orda ticaret konuşur. Medikal bilgi tanıtım vs. hikayesi
bitti. Eczacı ile bilimsel hiçbir şey konuşamazsın. Eczanede tek bir kelime konuşulur:
Kâr, mal fazlası. Sen eczanede kendi ürününü satmadığın müddetçe eczanenin
umurunda olmazsın. Eczanede değişim çok fena bir iş. Eczacı rafına koyduğu ürünü
satar. Sen A moleküllü reçeteyi çıkardın eczaneye gönderdin. A molekülünde 6 tane alt
grubu var, muadili var. Eğer o 6 kutu ilaçtan hangisi rafa girmişse eczacı onu verir.
Zaten Sağlık Bakanlığı 5’ini de 6’sını da öder fark etmez. Devletin umurunda değildir
hangi muadili verdiğin. Eczacının hiç umurunda değildir. Hangi ürüne daha fazla mal
fazlası aldıysa artık onu koyar. Eczane bir kârhane olduğu için sadece kâra bakarlar.
Başka bir şeye bakmaz.” (İ-15: İlaç Mümessili, erkek, İşletme Bölümü mezunu,
meslekte 13. yılı ve şu an yerli bir firmada çalışıyor. Geçmişte şirketinin yabancı bir
firma tarafından satın alınmasıyla çok kısa bir süre yabancı bir firma deneyimi de
edinmiş.)
İ-15’in ifadesinde de gördüğümüz gibi jenerik/muadil ürünlerin birden fazla sayıda
markalaşması daha çetin bir mücadele gerektirmektedir. “Sıcak satış” ve “soğuk satış” olarak
kodladıkları bu sistemde, doktora tanıtım dışında eczacının jenerik/muadil ikame yetkisi
bulunduğu için onunla ayrıca iletişimin gerekli olduğu öne çıkarılmıştır.
Diğer taraftan küresel ilaç endüstrisi ile özdeşleşen doktora ve eczacıya eşantiyon ürün verme
davranışının artık yerli firmalara geçtiği yabancı firmalarda ise daha çok “bilimsel”
hediyelerin, örneğin konferans için bilet, kitap temini, kaynak bulma vs. daha revaçta olduğu
düşünülmektedir.

www.istanbulkongresi.org

355

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

“Yerli firmada ise promosyon ürünler çok fazla, artık gerçekten koyacak yer
bulamıyoruz. (gülüyor) Sürekli bir şeyler geliyor, sürekli elin kolun dolu bir şekilde
çıkıyorsun bu çok yorucu. Mesela enteresan enteresan broşürler, kalemler, küpnotlar,
bir sürü şey geliyor. İlgimi çekmiyor aslında bu sektörde yedinci yılım, ilk sene ilgimi
çekiyordu. Bazen hoşuna gidiyor tabi. Küçük bir saat geldi mesela. Böyle kırmızı tatlı
bir saat. Böyle şeyler ilgi çekiyor bizim tarafımızdan ama tabi bunun bir iş yükü de var
bize. Kollarını dolduruyorsun, o kutuları kaldırıyorsun, düzeltme derdin oluyor bunlar
bana göre yorucu şeyler.” (İ-1: İlaç Mümessili, kadın, İşletme Bölümü mezunu,
meslekte 7. yılı ve şu an yerli bir şirkette çalışıyor. Geçmişte yabancı şirket deneyimi
de bulunuyor.)
Jenerik/muadil ürünlerdeki çeşitliliğin satış ve pazarlamaya yansımaları oldukça önemlidir.
Özellikle Bağcılar bölgesinin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması ve hastalar
düşünülerek doktorlar tarafından daha çok geri ödeme listesinde yer alan jenerik/muadil
ürünlerin tercihi yerli şirketlerin bu bölgede yoğun olarak bulunmalarına neden olmaktadır.
Dolayısıyla ilaç piyasasındaki doktorun reçetesini etkileme ve değiştirme tutumunun belli
şekillerde devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan hasta tutumlarının da bu ilişkiden
etkilendiği düşünülmektedir. D-2’nin aşağıdaki ifadesinde görüleceği üzere, ilaçta makroekonomik hedeflere etik kurallar eklenmesi yoluyla bilinçsiz ilaç tüketiminin aşılması ümit
edilebilir.
“Yerli ilaç üretmek iyi güzel ama ben ilaç harcamalarını azaltacağını düşünmüyorum.
Çünkü ilaç tüketimi çığ gibi büyüyor tam tersine. Önce insanların bilinçlendirilmesi
lazım. Ya da nasıl mesela antibiyotik kullanımı azaldı. Şimdi doktorlar bile çekiniyor.
Öyle kolay kolay yazamıyor kimseye, soruyor devlet “Kime ne kadar yazdın, niye
yazdın?” diye. Bu durumda çekiniyor kimse yazmak da istemiyor yani doktorun
kalemini bir sözle etkiledi mesela. Maalesef aşırı ve gereksiz tüketim sorununu
çözmedikçe de istediğimiz kadar yerli ilaç üretelim bir fayda sağlamayacak. Buraya
gelen hasta, bana muayene olmaya gelmiyor ilaç yazdırmaya geliyor. Deliler gibi ilaç
tüketiliyor. Ve bunların büyük bir kısmı bakıldığında hiçbir şekilde yan etkisi, israfı
şusu busu düşünülmeden tüketiliyor. Şimdi birincisi bu israftır. İkincisi dediğim gibi
hastanın kendi bedenine verdiği zarardır. Yani öyle örnekler verebilirim ki size,
kafasına göre ilaç alan, başkasının yarım kalan antibiyotiğini kullanan, çok farklı bir
ilacı komşusu kullanmış ve iyi gelmiş diye kullanmak isteyen. Bunlarla mücadele
etmemiz gerekir. Bakın antibiyotik kullanımı kısıtlandı çünkü kamusal bir zarara
neden olabilecekti ve kısıtlandı. Ne oldu antibiyotik kullanımı yarı yarıya azaldı. Ne
doktor yazıyor ne de artık hasta istiyor. Ha istiyor o ayrı ama diyoruz ki, “Bakın
Sağlık Bakanlığı şu nedenle kısıtladı diyoruz, sana ben antibiyotik verirsem şöyle olur
diyoruz.” Bunu halk anlıyor. Çünkü doktoru pek tanımıyor zaten. Ama bir Bakanlık
deyince duruyor, düşünüyor. Ya da o kamu spotları inanılmaz etkili yani size
anlatamam. Yani bunu yapsa yapsa yine Sağlık Bakanlığı yapacaktır.” (D-2: Doktor,
erkek, 3 yıldır meslekte ve Aile Hekimi olarak çalışıyor.)
Diğer taraftan sağlıklı olma bilincinin de bireysel bir sorumluluğa indirgenmemesi ancak
benzer etik tutumla gelişebilecektir.
6. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmada 2016 yılında TİTCK ve SGK ortak duyurusu ile resmiyet kazanan ilaçta
yerelleşme süreci, doktor ve ilaç mümessillerinin deneyimlerinden ve kanaatlerinden yola
çıkılarak incelenmeye çalışıldı. Yerelleşme sürecinin temel hedefleri arasında yer alan
“tüketilen ilaçların yıllık toplam maliyetinin düşürülmesi”ne yönelik hedef doğrultusunda,
ilaç tüketimi temel hareket noktası olarak seçildi. Saha çalışması verilerinin de göstermiş
olduğu üzere ilaçta yerelleşme ilaçla ilişkilenen aktörler tarafından önemli bir hamle olarak
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görülmesine rağmen bilinçsiz ilaç tüketimiyle mücadelede yeterli görülmemektedir. Her
şeyden önce yanlış, gereksiz ve bilinçsiz ilaç tüketimiyle mücadelede daha fazla mesai ve
daha kolektif bir mücadele gerektiği anlaşılmaktadır.
Çalışmanın genel sonuçlarını maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür:
1- İlaçta yerelleşme, ilaçların yerli şirketler tarafından üretilmesi ve pazarlanması
kamusal ilaç harcamalarının düşürülmesi adına önemli ama yeterli değildir. Bilinçsiz
ilaç tüketimiyle mücadelenin boyutu genişlemeli, her şeyden evvel sağlıklı olmanın
ilaç tüketmekle eşdeğer olmadığı, ilaçların “zaruri” bir tüketim maddesi olduğu ve
ancak doktor reçetesi ve önerileriyle kullanılması gereken ürünler olduğu herkesçe
bilinmelidir.
2- Yerli şirketlerin de tıpkı küresel paydaşları gibi piyasa koşullarında var olmaları için
satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü anlaşılmaktadır. Hatta jenerik/muadil
ürünlerin birden fazla sayıda markalaşmış olması nedeniyle orijinal ürünlerden daha
fazla reklama ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. Satış ve pazarlamanın “aracı
tüketiciler” (doktorlar ve eczacılar) üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri yeniden
düşünülmeye muhtaçtır.
3- Yönelim açısında yerli jenerik/muadil ürünlerle orijinal ürünler arasında (yerli ve
yabancı şirket yönelimleri bakımından) mekânsal ve sınıfsal bir fark oluştuğu da
görülmektedir. Burada çok net bir ayrıma gidilemeyecek olsa da yerli jenerik/muadil
ürünler SGK’nın geri ödeme listesinde yer almaları bakımından sosyo-ekonomik
düzeyi düşük toplumsal sınıflara özgülenmektedir. Her iki ilaç grubu arasında, bazı
doktorlar tarafından dile getirilen, ürün kalitesine dönük ayrışmalar olduğu düşüncesi
de dikkat çekicidir.
4- Yerelleşme süreci ve yerli ilaçlar hakkındaki düşünceler genel anlamda “etnosentrik
duygular” etrafında açığa çıkmışsa da bir önceki maddede de görüldüğü gibi bazı
doktorlar jenerik/muadil ve orijinal ilaç ürünlerine karşı farklı yaklaşabilmektedir. Bu
konuda bilimsel temellere dayalı ortaklaştırıcı bir tutumun önem kazandığı
görülmektedir.
Çalışmanın saha verileri İstanbul Bağcılar’da birinci basamak sağlık hizmeti veren doktor ve
bu bölgede çalışan/çalışmış ilaç mümessillerinin deneyim ve kanaatlerine dayalı olup,
geliştirilmesi ve yeni yorumlar katılması toplum sağlığına önemli bir katkı sunabilir.
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ÖZET
Bu araştırma, dünyada iklim değişikliği kaynaklı artan doğal afetlerin neden olduğu ekonomik
kayıpları mevcut literatürü ve durum analizini kullanarak incelemiştir. İklim değişikliği
olgusu, gezegenin tarihi boyunca birçok kez yaşanan doğal bir süreç olarak tanımlanabilir.
Ancak, Sanayi devrimiyle başlayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası çok büyük boyutlara varan
insan faaliyetleri, bu olağan süreci önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir. 1950’lerden sonra
artan çevresel hassasiyetler bütün dünyada endüstriyel faaliyetlerin çevre üzerindeki yıkıcı
etkilerine dikkat çekmesi, çevre ve ekonomi ilişkisine olan ilginin artmasına neden olmuş,
geçen on yıllarda uluslararası katılımlı birçok toplantı yapılarak çevresel sorunları azaltacak
çözümler tartışılmıştır. Özellikle, son dönemlerdeki zirvelerin temel konusunu iklim
değişikliği kaynaklı doğal afetler ve çevresel sorunlar oluşturmuştur. Başta sel, kuraklık ve
hortum olmak üzere, iklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan doğal afetlerin neden olduğu
ekonomik kayıplar her geçen daha fazla artmaktadır. Bilhassa, az gelişmiş ülkelerin
ekonomileri iklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı son derece duyarlıdır. Bu nedenle hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğinin ekonomik zararlarını azaltacak
politikalar gittikçe önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin
dönemsel verileri üzerinden yaşanan ekonomik kayıplar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aynı
zamanda, iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik kayıpları azaltacak politikalar
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Doğal Afetler, Ekonomik Kayıplar, Makroekonomi.
ABSTRACT
This research examined the economic losses caused by increasing natural disasters caused by
climate change in the world using the current literature and situation analysis. The
phenomenon of climate change can be described as a natural process that has happened many
times throughout the history of the planet. However, human activities, which began with the
industrial revolution and reached a very large extent after the Second World War,
significantly negatively affected this usual process. After the 1950s, increasing environmental
sensitivities brought attention to the devastating effects of industrial activities on the
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environment all over the world, led to increased interest in the relationship between the
environment and the economy, and in the past decades, many internationally attended
meetings have been held to discuss solutions to reduce environmental problems. In particular,
natural disasters and environmental problems caused by climate change have been the main
topic of recent summits. Economic losses caused by natural disasters due to climate change,
especially floods, Kuraklıks and tornadoes, are increasing with each passing day. In
particular, the economies of underdeveloped countries are highly sensitive to the harmful
effects of climate change. Therefore, policies to reduce the economic harms of climate change
are becoming increasingly important in both developed and developing countries. In this
research, economic losses experienced through periodic data of disasters caused by climate
change were tried to be evaluated. At the same time, policies have been proposed to reduce
the economic losses caused by climate change.
Keywords: Climate Change, Natural Disasters, Economic Losses, Macroeconomics.
1.GİRİŞ
İklim değişikliği olgusu, gezegenin tarihi boyunca birçok kez yaşanan doğal bir süreç olarak
tanımlanabilir. Ancak, Sanayi devrimiyle başlayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası çok büyük
boyutlara ulaşan insan faaliyetleri, bu olağan süreci önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir.
1950’lerden sonra artan çevresel hassasiyetler bütün dünyada endüstriyel faaliyetlerin çevre
üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmesi, çevre ve ekonomi ilişkisine olan ilginin artmasına
neden olmuş, geçen on yıllarda uluslararası katılımlı birçok toplantı yapılarak çevresel
sorunları azaltacak çözümler tartışılmıştır. Özellikle, son dönemlerdeki zirvelerin temel
konusunu iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler ve çevresel sorunlar oluşturmuştur. Başta
sel, kuraklık, orman yangınları ve hortum olmak üzere, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya
çıkan doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar her geçen daha fazla artmaktadır.
Bilhassa, az gelişmiş ülkelerin ekonomileri iklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı son
derece duyarlıdır. Bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde iklim
değişikliğinin ekonomik zararlarını azaltacak politikalar gittikçe önem kazanmaktadır. İklim
ve ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılması, iklim değişikliğinin zararlarının tahmin edilmesi
açısından ve de iklim değişikliğinin azaltılmasının faydalarını ve maliyetlerini ölçen
politikalar için merkezi bir öneme sahiptir (Newell vd., 2021:1). İklim değişikliğinin etkilerini
kontrol altında tutmayı amaçlayan politikalar kimi zaman maliyetli olacağından, hükümetler
bu konuda gönülsüz davranabilmektedir. Mendelsohn (2009), ideal sera gazı politikalarını
oluşturan sera gazı azaltma politikalarının büyüklüğü veya şiddetinin, iklim etkilerinin
büyüklüğüne ve şiddetine ve de sera gazı salınımlarını kontrol etmenin ne kadar pahalı
olduğuna bağlı olduğunu ifade etmiştir. Jones vd. (2009)’e göre, denetlenmeyen iklim
değişikliğinin ekonomiye büyük zarar vermesi söz konusu ise, uygun iklim politikalarıyla bu
zararların önlenmesi ekonomik bir fayda olarak görülmelidir. Andersson vd. (2020), iklim
değişikliği ve iklim değişikliği ile alakalı politikaların makroekonomi üzerinde etkili
olabileceği olası kanalları aşağıdaki gibi belirtmiştir:
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x

Değişen bir iklimin doğrudan talep yönlü etkileri olabilir.

x

Ekonominin arz tarafında potansiyel etkiler beklenebilir.

x
Aynı zamanda, iklim değişikliği politikalarının daha geniş
ekonomi üzerinde de potansiyel etkileri olabilir.
x
tarafında etkisi olabilir.

Azaltma (sera gazını) politikalarının ekonominin arz

x
Merkez bankaları açısından bakıldığında hem iklim
değişikliği hem de iklim değişikliği politikalarının enflasyon üzerinde doğrudan ve dolaylı
etkileri olması ve oynaklığını artırması muhtemeldir.
Bu araştırmada, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin dönemsel verileri üzerinden yaşanan
ekonomik kayıplar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin neden
olduğu ekonomik kayıpları azaltacak politikalar önerilmiştir. Araştırmada CRED/EM-DAT
veri tabanı esas alınarak, iklimin doğrudan neden olduğu kuraklık ve orman yangınlarının
küresel çapta neden olduğu ekonomik maliyetler irdelenmiştir.
İklim değişikliği başta çıktı düzeyi olmak üzeri, azalan verimlilik, işgücü kaybı, yüksek göç
hareketleri ve de artan gelir eşitsizliği gibi faktörler üzerinden sosyo-ekonomik kayıplara yol
açabilmektedir. Oo (2016), Myanmar gibi tarımsal ekonomilerde iklim değişikliğinin
beklenmeyen etkileri nedeniyle, kırsaldan kentlere göçün yaşandığını göstermiştir.
Matsumoto (2019), çalışmasında iklim değişikliğine bağlı işgücü verimliliği değişiminin
küresel ekonomik etkilerinin olmadığını göstermiş, ancak ekonomik modelde iklim
değişikliği ile işgücü verimliliği arasındaki ilişki dikkate alındığında ekonomik faaliyetler
üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğu tespit edilmiştir. Adom ve Amoani (2021), 44
Afrika ülkesini inceledikleri çalışmalarında iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların
ekonomik büyüme ve verimlilik üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğunu
göstermiştir. Yapılan araştırmalar iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan afetlerin yoksul
ülkelerin ekonomisinde ciddi tahribatlar oluşturabileceğini göstermiştir. Jones vd. (2009),
iklim değişikliğinin orta düzeydeki yoksul ülkelerde 2099 yılına kadar büyümeyi her yıl 0,6
puan düzeyinde düşüreceğini, 2099’a gelindiğinde ülkelerin %40 daha da fakirleşeceğini
göstermiştir. Buna karşın, araştırma sonuçları iklim değişikliğinin zengin ülkelerde herhangi
olumsuz etkiye yol açmayacağını ortaya koymuştur. Diffenbaugh ve Burke (2019),
çalışmalarında fosil yakıt kullanımının doğrudan faydalarına ek olarak, ortaya çıkan küresel
ısınma ile birçok zengin ülkenin daha da zengin hale geldiğini, yoksul ülkelerin ise sadece
enerji tüketiminin tüm faydalarını paylaşmamakla kalmadığı, aynı zamanda zengin ülkelerin
enerji tüketimi tarafından birçoğunun göreceli olarak daha da fakirleştirildiğini
göstermişlerdir. Araştırmacılar, iklim değişikliğine bağlı olarak artan küresel ısınmanın
küresel ekonomik eşitsizliği daha da kötüleştirdiğini ortaya koymuştur.
2.GELİŞME
Bu araştırma 1971-2021 döneminde iklim değişikliğine bağlı olarak doğrudan ortaya çıkan
kuraklık ve orman yangınlarının dünya genelindeki ekonomik maliyetlerini durum analizleri
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üzerinden incelemiştir. Bu kapsamda ülkelerin verileri CRED tarafından oluşturulan EMDAT uluslararası afet veri tabanından alınmıştır. Tablo 1 ‘de Asya’nın seçili ülkelerinde iklim
değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan afetler ve bu afetlerin ekonomik etkileri verilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü üzere, özellikle 1990’lardan sonra iklim değişikliğinin artan etkisine
bağlı olarak yaşanan afetlerin sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Asya kıtasında, Güney
Doğu Asya ülkeleri iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerdir. Özellikle Çin, Hindistan
ve Endonezya’nın kuraklık ve orman yangınlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Bunun
yanında, Vietnam ve Tayland ve İsrail gibi ülkelerde kuraklık, Malezya’da ise orman
yangınları ekonomik kayıplara neden olmuştur.

Tablo 1. Asya Ülkelerinde İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar
Dönem
1972
1972
1972
1987
1978
1979
1979
1984
1988
1992
1990
1990
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1994
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1997
1999
2000
2000
2000
1999
1999
1999
2000
2000
2000
1999
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1
2

Afet
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Orman Yangını
Orman Yangını
Orman Yangını
Orman Yangını
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık

Ülke
Endonezya
Hindistan
Nepal
Çin
Endonezya
Hindistan
Myanmar
Hindistan
Çin
Çin
Moğolistan
Filipinler
Endonezya
Lao Halk Cumhuriyeti
Nepal
Tayland
Çin
Çin
Çin
Bruney
Kamboçya
İsrail
Hindistan
Moğolistan
Endonezya
Endonezya
Malezya
Endonezya
Malezya
Vietnam
Bhutan
Afganistan
Ermenistan
Azerbaycan
Endonezya
İran
Israil
Hindistan
Çin
Gürcistan
Pakistan
Tacikistan
Özbekistan
Çin
Hindistan
Kamboçya
Filipinler
Tayland
Vietnam

Toplam Etkilenen Kişi
3500000
200000000
900000
56313
17220
10000000
30000
49000000
254282
8
50000
82000000
9060000
5000000
240
5061
1065000
32070
2000
3000000
2580000
297000
37000000
50000000
15000000
696000
2200000
3000000
600000
3660000
300000000
650000
5000000
1300000

Toplam Maliyet ('000 ABD$)1
433243
618919
61892
250554
4761
713224
39227
4983
2063531
98126
217891
126773
25085
1900
11436
3583
24017538
21740
272651
3175
174607
76429
894990
2826215
141888
12898907
483709
2064033
3175
656232
5438
75
150297
150297
2797
5127281
116529
883745
1196536
300594
383769
85669
75148
1740995
1310382
54676
652
3309
287768

Enflasyon2
16.157212
16.157212
16.157212
43.902662
25.204991
28.041681
28.041681
40.13866
45.692897
54.215845
50.484032
50.484032
52.62202
52.62202
54.215845
55.816107
57.271483
58.878183
62.020757
62.983501
57.271483
58.878183
60.604028
60.604028
62.020757
62.020757
62.020757
62.983501
62.983501
62.020757
64.361593
66.534994
66.534994
66.534994
64.361593
64.361593
64.361593
66.534994
66.534994
66.534994
64.361593
66.534994
66.534994
69.500473
69.500473
69.500473
69.500473
69.500473
69.500473

Düzeltilmiş cari değeri kullanılmıştır (ABD Doları).
EM-DAT resmi veri tabanında verilen tüketici fiyatları endeksi alınmıştır.
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2003
2006
2006
2005
2005
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2014
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2017

Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık

Endonezya
Çin
Endonezya
Tayland
Vietnam
Çin
Çin
Çin
Israil
Afganistan
Tayland
Çin
Çin
Çin
Sri Lanka
Endonezya
Hindistan
Filipinler
Tayland
Vietnam
Çin
Çin

15000
18000000
200
410000
3700000
60000000
35000000
20022
1750000
12000000
226000
27500000
1800000
409664
330000000
181687
1750000
10000000
2000000

    Ǧ

1407
3735971
17974
556607
55820
281287
4342935
2812965
320464
163383
1353
1290032
2733118
2690570
27331
1091952
3275856
92160
3603442
7370676
3235043
128814

71.078198
77.8914
77.8914
75.4572
75.4572
83.189023
82.89325
84.252733
84.252733
86.912465
88.710969
91.470614
91.470614
91.579117
91.470614
91.579117
91.579117
91.579117
91.579117
91.579117
92.734479
94.709841

Tablo 2’de ise Avrupa ülkelerinde 1971-2021 döneminde iklim değişikliğine bağlı olarak
ortaya çıkan doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar verilmiştir. Asya kıtasına benzer
biçimde, Avrupa ülkelerinde iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve orman yangınlarının
1990’lardan sonra önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Özellikle, Akdeniz’e kıyısı ülkeler doğal
afetlerden en çok etkilenen ülkelerdir. İspanya, İtalya ve Portekiz, Fransa ve Yunanistan’da
kuraklık ve orman yangınları ekonomik kayıplara neden olmuştur. Bunun yanında,
Macaristan, Moldova, Litvanya, Ukrayna, Litvanya, Sırbistan ve Romanya gibi Orta Avrupa
ülkelerinde kuraklık ve de Kuzey Avrupa’da Rusya orman yangınları ve kuraklık, İsveç ise
orman yangınları nedeniyle ekonomik kayıplara uğramıştır.
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Tablo 2. Avrupa Ülkelerinde İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar
Dönem
1980
1981
1983
1985

Ülke
İspanya
İspanya
Portekiz
Portekiz

1992

Afet
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık

Toplam Maliyet ('000 ABD$)
4710892
4155780
246858
228575

Enflasyon
31.84110657
35.13179151
38.4836513
41.56182689

Macaristan
Yugoslavya

1180618
519701

42.35069857
38.4836513

1989

Kuraklık

Danimarka

1386495

54.21584465

Fransa

3340397

1990

47.89849737

Kuraklık

Yunanistan

1980824

1990
1990

50.48403227

Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık

İspanya
İtalya

8913710
1743125

50.48403227
50.48403227

İtalya

1396481

50.48403227

Macaristan
Litvanya
Yugoslavya
Fransa
İtalya
Yunanistan

300

708280
97573
1980824
16124
1289891
1071709

54.21584465
54.21584465
50.48403227
62.02075732
62.02075732
62.98350111

İspanya

600

66856

62.98350111

16124

62.02075732

Rusya

100683

428684

62.98350111

Bosna Hersek
Bulgaristan

167

237469
26452

66.53499421
66.53499421

İspanya
Sırbistan

4971909
26678

64.36159282
66.53499421

Makedonya

20385

66.53499421

Rusya

176093

64.36159282

2000

Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık

Romanya

751484

66.53499421

2003

Kuraklık

Sırbistan

464277

71.07819758

2003
2003

Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını

Bosna Hersek
Sırbistan

196966
28138

71.07819758
71.07819758

1986
1983

1990
1992
1992
1990
1997
1997
1998
1998
1997
1998
2000
2000
1999
2000
2000
1999

2003
2004
2003
2004
2005
2005
2006
2005
2006
2007
2007
2007
2009
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Toplam Etkilenen Kişi

6000000

Portekiz

62575

Macaristan
İspanya

1100

140690
4111

71.07819758
72.98112921

Portekiz

150000

2433939

71.07819758

Portekiz
İspanya

1

1833537
2716772

72.98112921
75.45719958

Fransa

13253

75.45719958

İspanya

846050

77.89139999

Portekiz

136

2186670

75.45719958

Litvanya
Bulgaristan

9

289599
3063

77.89139999
80.11339326

Yunanistan

5392

2184404

80.11339326

Moldova
İtalya

210394

506782
138733

80.11339326
82.89324989
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Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını

5996

1661667
2136429

84.25273272
84.25273272

İtalya
Rusya
Ukrayna
Rusya

5977

1341435
1285072
1905063
149401

88.71096898
88.71096898
88.71096898
91.57911703

Portekiz

1361

169301

92.73447917

Portekiz

704

244959

94.70984073

İtalya
Portekiz

2771

2428470
527928

94.70984073
94.70984073

İsveç

105130

97.02312922

Rusya

107308

98.78144827

Rusya
Rusya

Tablo 3’de Afrika’da 1971-2021 döneminde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan
doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar verilmiştir. Afrika ülkelerinde iklim
değişikliğine bağlı olarak yaşanan en önemli afet hiç şüphesiz, artan kuraklıklardır. Güney
Afrika hem kuraklık hem de orman yangınları bakımından Afrika kıtasının en çok etkilenen
ülkesidir. Bunun yanında, Zimbabve, Fas, Etiyopya, Nijerya ve Kenya gibi ülkelerde kuraklık
nedeniyle ekonomik kayıplar yaşanmıştır.
Tablo 3. Afrika Ülkelerinde İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar
Dönem
1971
1971
1973
1971
1971
1971
1976
1980
1978
1981
1981
1990
1990
1990
1990
1990
1998
1998
1999
1999
1998
2000
2008
2015
2015
2013
2015
2013
2015
2017
2017
2019

Afet
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık

Ülke
Kamerun
Gana
Etiyopya
Kenya
Fas
Togo
Senegal
Benin
Moritanya
Nijerya
Zimbabwe
Namibya
Mozambik
Zimbabve
Eswatini
Güney Afrika
Etiyopya
Namibya
Moritus
Fas
Uganda
Güney Afrika

Toplam Etkilenen Kişi
400000
12000
3000000
150000
137000
150000
3715000
2100000
27000
3000000

275000
126000
1250

Toplam Maliyet ('000 ABD$)
9588
639
443010
9588
639
3196
1364358
2045
101170
202389
2846
99041
99041
99041
3445
1980824
24768
1588
271901
1398349
2540
15030

Enflasyon
15.64526
15.64526
17.15536
15.64526
15.64526
15.64526
21.98836
31.84111
25.20499
35.13179
35.13179
50.48403
50.48403
50.48403
50.48403
50.48403
62.9835
62.9835
64.36159
64.36159
62.9835
66.53499

Güney Afrika

25

516895

83.18902

Etiyopya
Botsvana
Namibya
Namibya
Zimbabve
Güney Afrika
Güney Afrika
Güney Afrika

10200000

5500

1528733
48046
71103
65517
555491
272988
1267028
443460

91.57912
91.57912
90.01044
91.57912
90.01044
91.57912
94.70984
94.70984

Güney Afrika

750000

136665

98.78145
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5000000
250000
25000

780000
580000
4300000
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Tablo 4’de Amerika kıtasında 1971-2021 döneminde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya
çıkan doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar verilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü
üzere, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler Amerika kıtasını ciddi ölçüde etkilemiştir.
Diğer kıtalara benzer biçimde, 1990’lardan sonra iklim değişikliğine bağlı olarak görülen
afetlerin artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Amerika kıtasında kuraklık ve orman
yangınlarından en çok etkilenen ülkedir. Bu ülkenin dünyanın en büyük ekonomisi olması
doğal afetlerin ekonomik maliyetlerinin boyutlarının artmasına neden olmuştur. Özellikle son
yıllarda, ABD’de orman yangınlarında önemli bir artış yaşanmıştır. Kuzey ve Güney Amerika
kıtaları bir bütün olarak incelendiğinde, ABD, Kanada ve Meksika, Şili, Brezilya, Nikaragua
ve Arjantin’de kuraklık ve orman yangınları, Bolivya, Peru, Küba, Honduras, Kosta Rika,
Porto Riko, Jamaika, Ekvator ve El Salvador gibi ülkelerde kuraklık ve de Paraguay’da ise
orman yangınları ekonomik kayıplara yol açmıştır.
Tablo 4. Amerika Kıtası Ülkelerinde İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar
Dönem
1972
1977
1978
1983
1983
1984
1985
1987

Afet
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık

Ülke
Honduras
Kanada
Brezilya
Bolivya
Bolivya
Kanada
Brezilya
Arjantin

1994
1994
1994
1994
1995
1996

Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık

1997
1997

Kuraklık
Kuraklık

Guyana
Nikaragua

1988
1988
1989
1991
1992
1992
1989
1990
1991
1992
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1995
1998

www.istanbulkongresi.org

Toplam Etkilenen Kişi
300000

Toplam Maliyet ('000 ABD$)
43324
12810674
9125177
1084097
1299253
2491364
1566341
227777

Enflasyon
16.15721
23.41797
25.20499
38.48365
38.48365
40.13866
41.56183
43.90266

Bolivya

105925

45.6929

Kanada
Kanada

1772704
8768542

45.6929
47.8985

Şili
Kanada

380069
221338

52.62202
54.21584

Şili

221338

54.21584

Meksika

173701

47.8985

1583049
1500000
30000
152752

25000

Peru
Nikaragua

2200000

71310
152028

50.48403
52.62202

Peru
ABD

1100000

461120
4750863

54.21584
52.62202

1900345
636616
156781

52.62202
52.62202
54.21584

166003

54.21584

ABD
ABD
ABD

990

ABD
ABD

130

1791598

55.81611

Kanada

1500

152009

58.87818

Brezilya

12000

57158

62.9835

1746
17461
17461
27937
169842
1980066

57.27148
57.27148
57.27148
57.27148
58.87818
60.60403

46759
3225

62.02076
62.02076

Kosta Riko
Guatemala
Honduras
Nikaragua
Meksika
Meksika

75000

607200
290000
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1998
1994
1994
1994
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1998
1998
1999
2000
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2002
2001
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2003
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009

    Ǧ

Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık

Meksika

12702

62.9835

Porto Riko
El Salvador
ABD

3492
1746
3492

57.27148
57.27148
57.27148

14025

60.60403

Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
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232

ABD
ABD

700

4031

62.02076

ABD

40124

438210

62.9835

ABD

132

7145

62.9835

ABD

600

953

62.9835

Brezilya
Şili

10000000
1000

193702
435042

62.9835
64.36159

Küba
Kosta Rika
Meksika
Jamaika
El Salvador
Uruguay
ABD

820000

90

285789
36517
155372
9018
269912
388430
142942

62.9835
62.9835
64.36159
66.53499
62.9835
64.36159
64.36159

ABD
ABD

25400

1709094
2254453

64.36159
66.53499

ABD

1000

1502968

66.53499

1653265
115107

66.53499
69.50047
68.41538
69.50047
68.41538
69.50047

65000

ABD
Şili
Guatemala
Meksika
El Salvador
ABD

113596
400000
134

20463
302156
32741
9496

ABD

1300

7194

69.50047

ABD

1572

28777

69.50047

ABD

1269

288487

69.50047

ABD

4748169

69.50047

Arjantin
Kanada

168828
766761

71.0782
71.0782

Brezilya
Küba
ABD

40

2260858
4301
4924154

72.98113
72.98113
71.0782

ABD

1410

132525

75.4572

ABD

103

32096

77.8914

ABD

15

32096

77.8914

ABD

167

20541

77.8914

ABD

640064

3120577

80.11339

Paraguay

125000

37447

80.11339

ABD

10159

393193

80.11339

ABD
ABD

300

374469
122612

80.11339
83.18902

ABD

55020

2404163

83.18902

Ekvator

107500

2051

82.89325
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2010
2010
2009
2009
2011
2011
2011
2012
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2016
2013
2014
2014
2016
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2017
2017
2018

Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Orman
Yangını
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Bolivya
Guyana
El Salvador
ABD

62500

    Ǧ

263

118691
17448
32572
120637

84.25273
84.25273
82.89325
82.89325

ABD

1305

210557

86.91247

Kanada

7000

1725874

86.91247

Şili

1082

230117

86.91247

Brezilya
Şili

4000000

1645794
225451

88.71097
88.71097

ABD

4800

1150583

86.91247

ABD

230117

86.91247

ABD
ABD
ABD

1038

9204664
22545126
676354

86.91247
88.71097
88.71097

ABD

1809

225451

88.71097

ABD

110

23775

90.01044

ABD

1617

555491

90.01044

ABD

387

2222

90.01044

ABD

36

194422

90.01044

ABD

225

11110

90.01044

Brezilya
Şili

27000000
11000

5466236
37170

91.47061
91.47061

Guatemala
Kanada

1300000
88000

109325
4313390

91.47061
92.73448

Panama
Haiti
El Salvador
Haiti
ABD

1000000
700000
3600000
429

222196
2186
109325
90581
109325

90.01044
91.47061
91.47061
92.73448
91.47061

ABD
ABD

4508

2405144
163793

91.47061
91.57912

ABD

7302

1528733

91.57912

ABD

1425

436781

91.57912

ABD
ABD

129

4913784
2184

91.57912
91.57912

Bolivya
ABD

665000
891

485256
161752

92.73448
92.73448

Şili

7623

580721

94.70984

420

3504319
46040
74209
53917

97.02313
97.02313
97.02313
92.73448

ABD

567

107835

92.73448

ABD

6574

1294017

92.73448

ABD

9185

13726134

94.70984

ABD

2963

2322884

94.70984

ABD

3237

1030682

97.02313

Arjantin
Guatemala
Panama
ABD

1500000
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2018
2018
2018
2018
2018
2020
2019
2019
2020
2020

Kuraklık
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını
Orman
Yangını
Kuraklık
Orman
Yangını

    Ǧ

El Salvador
Uruguay
ABD

386610
11135
250000

38135
515341
17006254

97.02313
97.02313
97.02313

ABD
ABD

3

3092046
5359547

97.02313
97.02313

Brezilya
ABD

603

3000000
329009

100
98.78145

ABD

662

1316037

98.78145

4500000
11000000

100
100

ABD
ABD

Son olarak Tablo 5’de Okyanusya’da yer alan Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik
ülkelerinde iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ekonomik maliyetleri verilmiştir. 2000’lerden
sonra bölgede yaşanan afet sayısında önemli artış olmuştur. Özellikle, Avustralya iklim
değişikliğinden en çok etkilenen ülkedir. Genellikle yaşanan orman yangınları ciddi ekonomik
kayıplara yol açmıştır. En son, 2019’da yaşanan orman yangınlarında ülkenin önemli kısmı
olumsuz etkilenmiş, yüz milyonlarca canlı etkilenmiştir. Bunun yanında, Yeni Zelanda’da
kuraklık ve orman yangınları, Fiji, Papua Yeni Gine, Fiji, Marşal Adaları’nda kuraklık ve de
Samoa’da orman yangınları nedeniyle ekonomik kayıplar yaşanmıştır.
Tablo 5. Okyanusya Kıtası Ülkelerinde İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Ekonomik
Kayıplar
Dönem
1977
1977
1979

Afet
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları

Ülke
Avustralya
Avustralya
Avustralya

Toplam Etkilenen Kişi

Toplam Maliyet ('000 ABD$)
96473
9258
14585

Enflasyon
23.41797075
23.41797075
28.04168132

1980
1981
1983
1983
1985
1985
1983
1991
1992
1994
1992
1997
2001
2002

Orman Yangınları
Kuraklık
Orman Yangınları
Kuraklık
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangınları
Kuraklık
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Kuraklık

Avustralya
Avustralya
Avustralya
Fiji
Avustralya
Avustralya
Samoa
Avustralya
Avustralya
Avustralya
Yeni Zelanda
Avustralya
Avustralya
Avustralya

40
80000
11000
31000
100

81577
17078548
1039402
77955
36091
43716
82243
898863
2766719
261910
184448
10803
131549
2877678

31.84110657
35.13179151
38.4836513
38.4836513
41.56182689
41.56182689
38.4836513
52.62202002
54.21584465
57.27148263
54.21584465
62.02075732
68.41537906
69.50047255

2002
2003
2005
2006
2006
2009

Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları

Avustralya
Avustralya
Avustralya
Avustralya
Avustralya
Avustralya

244
2650
220
81
60
9954

71942
422070
53010
64192
64192
1568282

69.50047255
71.07819758
75.45719958
77.89139999
77.89139999
82.89324989

2011
2013
2013
2014
2014
2015

Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları

Avustralya
Avustralya
Avustralya
Avustralya
Avustralya
Avustralya

120
450
990
90
168
348

62131
108876
297743
109325
27331
109195

86.91246502
90.01044002
90.01044002
91.47061409
91.47061409
91.57911703

2015
2015
2016

Orman Yangınları
Orman Yangınları
Orman Yangınları

Avustralya
Avustralya
Avustralya

134
135
540

55690
218390
118618

91.57911703
91.57911703
92.73447917
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1000
7000000
26020

4400
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2013
2015
2017
2018
2015
2019
2020

Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangınları
Kuraklık
Kuraklık
Orman Yangınları
Orman Yangınları

Yeni Zelanda
Papua Yeni Gine
Avustralya
Avustralya
Marşal Adaları
Avustralya
Yeni Zelanda

2520000
143
21000
8883
195

    Ǧ

914338
65517
21117
1236818
5351
2024672
10000

90.01044002
91.57911703
94.70984073
97.02312922
91.57911703
98.78144827
100

SONUÇ
İklim değişikliği konusu, hiç şüphesiz politikacılar, sivil toplum kuruluşları, piyasa
katılımcıları ve araştırmacılar tarafından son on yılların en çok tartışılan konuların başında
gelmektedir. Bu olguya bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık ve orman yangınları gün geçtikçe
çevresel ve ekonomik etkilerini arttırmıştır. Bu araştırmada dünya genelinde yaşanmış
kuraklık ve orman yangınlarının ekonomik maliyetleri incelenmiştir. Afet verileri
incelendiğinde, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin görülme sıklığının özellikle 1990’lardan
sonra önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Bunun yanında, iklim değişikliğinin sadece
gelişmekte olan ülkeler için değil, aynı zamanda gelişmiş ülkeler için de önemli bir sorun
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle başta karbondioksit gazı olmak üzere zararlı sera gazı
salınımlarını bütün dünyada azaltacak politikaların hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi
son derece önemlidir. Bunun için yeşil ekonomiyi merkezine alan üretim kalıplarının
benimsenmesi ve yaygınlaşması, finansal sistemin ise çevre dostu yatırımlara olan desteğinin
arttırılması gerekir. Nitekim günümüzde, başta Paris İklim Antlaşması ve Glasgow İklim
Zirvesi olmak üzere düzenlenen birçok uluslararası toplantıda katılımcı ülke ve kuruluşlar
tarafından iklim değişikliğinin çevre ve ekonomi üzerindeki etkisini sınırlandırmayı vaat eden
birçok karar alınmıştır. Gelişmiş ülkelerde söz konusu kararların bir an önce yürürlüğe
girmesi ve uygulanması elzemdir, fakat az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için de iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini sınırlandıracak karar ve uygulamaların gelişmiş ülkeler
tarafından mali olarak desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi, iklim değişikliği ilgili ulusal ve
küresel hedeflerin yerine getirilmesi açısından son derece gereklidir. Zira, az gelişmiş
ülkelerde yaşanan iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ekonomik çıktı üzerindeki olumsuz
etkileri gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksektir. İklim değişikliğinin neden olduğu
büyüme kaybının uzun dönemde gelişmiş ülkeler ile yoksul ülkeler arasındaki gelir
uçurumunu daha da arttırması hiç şüphesiz kaçınılmazdır. Bununla birlikte, ilerleyen
dönemlerde bu afetlerin ekonomik maliyetlerinin küresel ölçekte önemli boyutlara ulaşması
ve dünya ekonomisini tehdit eder hale gelmesi ciddi bir tehdit olarak görülebilir.
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ABSTRACT
The status of water equilibrium and water availability reveals the percentages of
precipitation made up by surface flow, evapotranspiration, groundwater recharge and the change
of soil storage, all of which are considered useful to the further understanding of the hydrological
processes. Growing periods can be determined using status of water equilibrium and water
availability to decrease harvest risk in certain area. The experiment objectives was to determine
growing periods of food crop in at Paser district. Modified method of Thornthwaite and Mather
of “Book Procedure or Note Book” of water availability status was used based on monthly data.
Rainfall and another parameter of climate data were collected from 21 Meteorology stations,
then to be analyzed in order to determine land status of water availability. Monthly land status of
water availability indicated that Paser district, there were 7 months water surplus (January to
June, and December), it was 613 mm/year, while water deficit occurred during 4 months (July to
October), it was 22,4 mm/year. Optimally, at Paser district, there was 11 months period for twice
rice planting, and once for other food crops.
Key words: water availability, book procedure, growing period, climate, food crops.
INTRODUCTION
Disruption of national food production in the last decade about 65% is caused by natural
disasters mainly due to fluctuations in climate elements that are getting sharper. This happens
because agro-climate is the most difficult natural resource to be modified and controlled and has
very high diversity and dynamics, so extreme fluctuations will occur easily. Although it is a
fundamental factor and has a role for plant growth and production, the agro-climate aspect gets
an inadequate portion in the process of planning and implementing agricultural activities,
especially in the status of water availability aspect.
Agricultural water needs depend on the climatic characteristics of a given region mainly
precipitation, solar radiation, temperature, wind speed and relative humidity. In defining a status
of water availability for agriculture the first stepwould be to determine the plant water
requirements and then in irrigated areas to quantify the water losses due to transport, distribution
and application of water. For this purpose, quantitative knowledge of water supply, loss and
consumption is needed by performing status of water equilibrium and water availability. It is one
of the greatest advances in understanding the response of plants in water-limited environment.
Also, it is important to evaluate the difference of hydrologic parameters under different climate
condition to find proper status of water availability such as in watersheds area. Preparation of the
status of water availability is the basis of the development potential of climate, soil, and plants
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that are very useful for planning the development of agricultural production. It is intended to
provide important information on the net amount of water that can be obtained, the value of the
surplus water which can’t be accommodated, and when the status of water availability occur.
Therefore, these data can be used as a basis for planning and management of various activities,
such as making a water dam (for water storage and distribution), and the possibility of natural
water utilization for a variety of other activities (Mardawilis et al., 2011; Rao and Bhaskara,
2015).
Status of water availability is form the agrometeorological models generally consist of a set
of submodels, each simulating one term in the status of water availability equation: soil available
moisture, runoff, drainage and evapotranspiration. They differ in the way each submodel works,
are usually based on the notion of maximum available moisture, defined as the difference
expressed in millimeters between the amount of water stored at field capacity and at wilting
point in the zone of the soil occupied by the roots. The maximum available moisture accounts for
the fact that only the water stored between wilting point and field capacity is effectively
available for plants, since below the wilting point water is too strongly linked with the solid
matrix to be extracted by the roots and above the field capacity water is not retained by the solid
matrix and is lost by drainage. Since, in the field, the wilting point is often passed beyond in the
surface layers and never reached in the deep layers.
The status of water availability concept is very important for areas that have sufficient dry
land potential but are not matched by adequate irrigation facilities. By knowing the status of
water availability in an area, in addition to information about the period of surplus and deficit of
water, it will also be known that the growing season is also available, it is expected that the
process of agricultural development that ensures the preservation of agricultural production
through the optimization of the use of facilities and infrastructure agricultural production in the
future that allows the optimal application of rice and pulses cultivation techniques. Status of
water availability estimates is important to strengthen, conserve and manage the resources of
water availability in an area over a specific period of time and for development within the
irrigation system in the cultivation area. Status of water availability studies in the irrigated area
lead to know how much water is available in the crop root zone and how much of water is used
by the crops through evapotranspiration processes (Ghandhari and Moghaddam, 2011; Bhagat,
2014; Bhatt, 2017).
MATERIALS AND METHOD
Research Areas
This study took place in various areas in the Paser District of East Kalimantan Province,
which is geographically located south of the equator with a position between 00 45'18,37" - 20
27'20,82" East Latitude dan 1150 36'14,5" -1660 57'35,03" South Latitude.
Climate Data Inventory
Rainfall data is obtained from 17 rain observation stations in Paser District which are spread
in 12 Subdistrict areas, and is owned by various agencies (GTZ-TAD, Department of Food Crop
Agriculture, BMG Sepinggan Airport - Balikpapan, PT. ITCI Hutani Manunggal - Kenangan,
etc. - others), with observations varying from 4 years (in Petung Village - Penajam District) to 39
years (in Kuaro District). Whereas the data of other climate elements (air temperature and
relative humidity on a monthly basis) are derived from secondary data based on Puslittanak
observations (Anonymous, 2017).
Water Equilibrium
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Status of water availability contains an understanding of the details of the input (input); which
can be in the form of rainfall, irrigation water, surface runoff, and subsurface flow; and outputs
which can be in the form of evaporation, transpiration, evapotranspiration, surface runoff,
infiltration - percolation, and others. For this study the input in the calculation of the status of
water availabilityis only rainwater because no other supporting data is obtained regarding the
amount of surface runoff and underground flow that enters the system. Status of water
equilibrium and water availability is expressed in a simple form, using the method developed by
Thornthwaite and Mather with the system of "Book Procedure or Note Book" (Calvo, 2009,
Steenhuis, 1986) in the form of general equations:
R = ETA ± ∆ KAT ± Li
where :
R
= rainfall
ETA = actual evapotranspiration (≤ ETP)
∆ KAT= changes in groundwater content
Li
= Groundwater runoff (surplus or deficit)
Whereas the output in this status of water availability calculation is only evapotranspiration
obtained using the formulation of Thornthwaite in modified for monthly intervals. The ETP
estimation equation is as follows:
Ti
ETPi = 16 ∗ 10 ∗
I
I=

Ti
5

.

a = 6,75 x 10-7I3 – 7,71 x 10-5I2 + 1,792 x 10-3I + 0,49239
where :
ETPi = potential evapotranspiration was corrected in the i month
Ti
= air temperature in the i month
I
= annual heat index
a
= correction factor
The maximum available moisture as the difference between the vertical moisture profile at
field capacity and the one corresponding to the maximum drying of the soil as observed, for
instance, at the end of a dry season. Changes in water content of soil (WCS) is the difference in
soil moisture content on a period to prior periods between sequential. For each change in soil
water content, it can be calculated with the formula R-ETP and if it is with negative value, there
will be a deficit (lack) of water for (ETp =ETa). Conversely, if (R-ETP) is positive, then there
will be a surplus/excess of water (R-ETp-DWCS), so that soil water availability decreases water
exponentially and expressed by the equation (Sujalu, 2011, 2015, 2019; Karim, 2012; Rao and
Bhaskara, 2015):
1.073807306
KATi = WHC 1,000412351 −
WHC
Where:
KATi = groundwater content in the i-monthly
WHC = water holding capacity
APWLi = accumulation of potentially lost water in the i-month
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Growing Season and Planting Pattern
Growing season, also called Frost-free Season, is the period of the year during which
growing conditions for indigenous vegetation and cultivated crops are most favorable. It is the
period of the year categorize as the rainy or wet season, the length of which varies spatially,
temporally, and with crop type. Length of growing season is measured in enumerates the days of
the year when average temperature is above the threshold at which crops will germinate and
continue to grow (along with native vegetation). The length of growing season in rain fed fields
directly related to the amount and distribution of rain and soil properties in water holding
(Coughlan and Huda, 2008; Odekunle, 2014). The amount of water required of the plants (water
consumptive) or water absorbed by plant roots is almost equal to the amount of water lost by
evapotranspiration of plants. Determining the length of cropping period (the length of growing
season) can be done based on the ratio P/PE (ratio precipitation and potential
evapotranspiration), defined as the time interval in a year that have a ratio P/PE > 0.5 plus the
time it takes to evapotranspiration as much as 100 mm of ground water is considered available in
the soil (FAO, 1978; Hidayat et al., 2006; Sujalu, 2011).Whereas the planting period is defined
as the period that has groundwater content ≤ 50% available ground water. This refers to the
opinion of Buckman and Bradi (1969) in Hidayat et al (2006) that to get good plant growth, if
50-85% of the water available in the land has been used up, water must be added, otherwise
information can be obtained a period of deficit and water surplus.
RESULTS AND DISCUSSIONS
General Conditions of Research Area
In total, the administrative area of Paser District covers 10 sub-districts with a total of 125
villages, with a total area of around 11.603,94 km² or 1,603,940 hectares. The topography of the
area varies with a slope between 0% -> 60%, most of the land area has a slope of more than 40%
or an area of 511,208 hectares (about 46% of the land area), it is often said that the slope of the
land in the entire Paser District is positively correlated with height , the higher the location of an
area, the greater the slope. The height of the place ranges from 0 m above sea level - 1380 above
sea level, with 64% of the total land area or an area of 957,255 hectares having an altitude of
<100 m above sea level. From the total land area in Paser District, only 184,751 hectares were
recorded which were used optimally to produce staple food (in the form of 26,901 Ha of rice
fields, 28,084 Ha of tegal / garden, 82,680 Ha of fields and 47,086 Ha of yards). The types of
soil found in the District of Paser according to the USDA Taxonomy Soil consist of 6 groups,
namely brown podsolic-Andosol, Podsolik-Lithosol, Alluvial-Peat-Organosol, Hydric
Organosol, Podsolik, and Lithosol) with the largest distribution (more than 30%) consists of the
type of soil association between Podsolik and Lithosol, as contained in table 1 (Anonymous,
1998a; Anonymous, 1998b).
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Table 1. Distribution and width of each height class and slope class of the Paser District land
area
Altitude
Wide scale
Wide scale
Wide scale
Interval (m
Slope (%)
Soil Type
(Ha)
(Ha)
(Ha)
dpl)
0–7
225.20
0–2
289.377
Andosol
33.577
7 – 25
310.039
2–8
310.390
Podsolik/Lithosol
76.169
25 – 100
422.026
8 – 15
284.597
Alluvial/Organosol
201.318
100 – 500
369.744
15 – 25
52.769
Organosol Hidrik
53.724
71.043
25 – 40
450.321
Podsolik
470.837
500 – 1000
278
40 – 60
110.887
Lithosol
625.635
Total
1.398.350
Total
1,603,940
Total
1,603,940
Source: Department of Agriculture, Food Crops (1997)
Table 2. General condition of climate variables in Paser District - East Kalimantan in the annual
period
Climate variables

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Year

Air Temperature °C 26,0 26,0 26,5 26,6 25,4 26,2 25,3 25,0 25,4 25,4 25,0 24,7

25,6

RH (%)

88,2 88,4 87,8 88,0 89,6 86,6 88,0 86,0 83,5 88,3 87,5 90,7

87,7

Radiation Intensity
390 451 447 502 445 480 448 504 454 418 428 368
(cal/cm2)

444,6

General Conditions of Climate Changes in Paser District
Based on observations from Puslittanak (Anonymous, 1997) as contained in Table 1, it is
known that the average annual air temperature in Paser District is 25.6 ° C with a range between
24.7 ° C - 26.6 ° C. The highest average monthly air temperature occurred in April at 26.6 ° C
and the lowest average monthly air temperature in December amounted to 24.7 ° C. Humidity
between 83.5% to 90.7%. The lowest average monthly air humidity occurred in September of
83.5% and the highest average monthly air humidity occurred in December was 90.7%. The
average annual irradiation time is 41.9% with a range between 34.9% to 47.7%. The longest
monthly average irradiation took place in July by 47.7% and the lowest average monthly
irradiation took place in January by 34.9%.The intensity of the average annual solar radiation of
444.6 cal / cm2 with a range between 368 cal / cm2 the intensity of the highest average monthly
solar radiation occurred in August of 504 cal / cm2 and the lowest occurred in December
amounted to 368 cal / cm2.
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Figure 1.
Status of water availability on Paser District
Rainfall Analysis
The average annual rainfall received by various regions in Paser District ranges from 1518
mm / year to 2628 mm / year (Table 2) with an average annual rainfall of 2236 mm / year. The
number of annual average rainy days is 143.5 rainy days / year with an average monthly rainy
day of 11.9 hh / month so that the average monthly rainfall of 190 mm / month. The highest
monthly rainfall took place in January of 268 mm / day with the number of rainy days as much
as 14.5 hh / month or daily average rainfall of 18.4 mm / day. While the lowest monthly rainfall
occurred in September of 96 mm / month with a number of rainy days of 8.3 hh / month or an
average rainfall of 11.6 mm / day.
Agro-climate zone
Determination of Agro-climate Zone Type uses criteria from Oldeman (1975) in Sujalu
(2011) which is indeed very commonly used in climate zoning determination for food crop land
in Indonesia. The criteria in this classification are based on the calculation of wet months (BB),
ie months with rainfall more than 200 mm / month, dry months (BK), ie months with rainfall less
than 100 mm / month, dry months (BK) namely months with rainfall less than 100 mm / month,
and criteria for determining the agro-climate zone based on the length of the wet month (BB) and
dry month (BK) periods.
Based on the data in Table 2, it was found that Paser district has 6 wet months (BB) and 1
dry month (BK). Thus in general this area belongs to the C1 type agro-climate zone, so based on
the elaboration of the agro-climate zone criteria from Oldeman (1975) in Sujalu (1997), the Paser
District generally can be optimally carried out 1-2 times of paddy rice cultivation and once
secondary crops in a year
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Table 3. Status of water availabilityon Paser District
Climate Change

01

02

03

Rainfall (mm)

267 214

04

05

06

07

12

Tahuna
n

08

09

10

11

259 251 220 162 124 115

96

115

189 263

2275

Air Temperature
26,0 26,0 26,5 26,6 25,4 26,2 25,3 25,0 25,4 25,4 25,0 24,7
°C

25,6

Hot Index

12,1 12,1
12,5 11,7 12,2 11,6
11,7 11,7 11,24 11,2
12,49
11,4
1500,7
3
3
6
1
8
4
1
1
4
3

ETP (mm)

138, 138, 137,3 141, 135,
135, 135, 135, 135,
132,
37,8
135,8
1685,6
3
3
4
4
2
3
3
8
2
4

ETA (mm)

143, 143,
142, 140, 139, 140, 141, 136, 140,
137,
141,4
137,2
1685,6
8
8
8
6
2
7
2
6
6
3

Corrected CHETP

123,
108,
125,
70,2 117,6
79,4 22,8 -16,7 -26,2 -40,6 -24,6 51,8
2
2
3

APWL

-

-

-

-

-

-

-16,7 -43,9 -84,5

109,
1

-

-

ETA (mm)

143, 143,
142, 140, 139, 139, 138, 126, 131,
137,
141,1
137,2
1662,3
8
8
8 6
2
2
5
2
9
7

Surplus (mm)

123,
108,
70,2 117,6
79,4 22,8
2
2

Deficit (mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

2,7 10,4 8,7

125,
698,5
3

51,8
-

-

22,4

Description : ETP = evapotranspiration
ETA = actual evapotranspiration
APWL = accumulation potensial water loss
Table 4. The water surplus and deficit period in Paser District
Climate Change
Surplus (mm)
Deficit (mm)

01

02

03

04

05

06

123,270,2117,6108,2 79,4 22,8
0

0

0

0

0

0

07

08

09

10

11

12

Year

0

0

0

0

0

91,7

613,1

0

0

21,8

0,5

2,7 10,4 8,7

Table 5. Ratio between rainfall (P) and corrected evapotranspiration (PE) on monthly
cumulative data in Paser District
Climate Change

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Rainfall (mm)

235

210

244

233

211

151

116

111

99

127

177

263

ETP* (mm)

144

144

141

143

141

139

141

141

137

141

137

138

P/PE

1,6

1,5

1,7

1,6

1,5

1,1

0,8

0,8

0,7

0,9

1,3

1,9

Notes :
ETP* = Corrected potential evapotranspiration
General Status of water equilibrium and water availability
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Determination of the type of rain is done by using the methods of Schmidt and Fergusson
(1951) in Sosrodarsono and Takeda (1976) and Handoko (1998), this method is a refinement of
the previously existing Mohr (1933) classification system. In principle, the level of wetness or
dryness of an area is shown by the ratio between the number of dry months (BK), ie months with
rainfall less than 60 mm / month with the number of wet months (BB), ie months with rainfall
more than 100 mm / month, with Q notation (Table 7). Paser District has 11 wet months (BB)
and 1 humid month (ie a month with rainfall between 60-100 mm / month) that occurs in
September and does not have dry month (BK) so that it includes a type of rain A with a value of
Q = 9.9%.
The preparation of status of water availabilityis the basis of developing climate, soil and
plant potential which is very useful for the development planning of agricultural production and
is intended to provide important information about the amount of net water that can be obtained,
the value of surplus water that cannot be accommodated and the actuary period. Calculation of
the General Status of water availability is carried out using the "Book Procedure" method with 7
components; namely rainfall, standard daily evapotranspiration (ETP) and corrected ETP, air
temperature, heat index, day-long correction factor, water deficit and surplus (Table 3). For more
details the condition of the monthly land status of water availabilityin the District of Paser can be
seen
in
Figure
1.
Table 6. Monthly water requirements for rice and beans
Period

Paddy

Soybeans and Peanuts

3 months

4,5 months

3 months

4,5 months

Growth

99 mm

148 mm

45 mm

67 mm

Cultivation

99 mm

148 mm

67 mm

101 mm

Flowering

104 mm

155 mm

85 mm

128 mm

Maturity

90 mm

135 mm

58 mm

88 mm

392 mm

586 mm

255 mm

384 mm

Total

Source: Oldeman (1980)
Table 7. Possible planting patterns in the District of Paser optimally
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Paddy rice
Paddy rice
Palawija
Available
ETp ETp ETp ETp ETp ETp Eta
Eta
Eta
Eta ETp ETp
water
Based on the calculation of the Monthly Land Status of water availability as contained in
Table 3, it can be seen that Paser District has 7 months of water surplus, which means the rainfall
is greater than the potential corrected evapotranspiration (R> ETP corrected) and has 4 months
water deficit which means R<ETP is corrected, which as a whole can be seen in Table 4.
From Table 4, when viewed from the aspect of water requirements for plants, the rainfall in
the dry land depicted in the Land Status of water availability in addition to providing benefits
also also shows the obstacles that are difficult to overcome manually. With the occurrence of a
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surplus of water for 7 consecutive months it causes a variety of disruptions to plants, especially
the high intensity of insect pests and diseases and also decay in cultivation plants that produce
tubers. In addition, the condition also illustrates that the areas of development of food crop
cultivation are in dire need of adequate irrigation facilities, so that the management of farming is
not disrupted due to excess water.
Furthermore, using the approach of Oldeman (1975) in Sujalu (2011, 2015, 2019) which,
among others, considers aspects of crop water requirements (water crop requirements) with the
basic principle "it can be calculated crop water needs for plants in the field by considering the
monthly growing period" in the wet season and dry season, during the age of the plants 3 and 4.5
months (Table 5). Then it can be estimated plant water needs for each commodity on average by
100 mm / month. Furthermore, when using consideration of determining the Land Suitability
Class Criteria for the Semi-Detailed and Detailed Level of Puslittanak (Anonymous, 1997) for
soybean commodities (Table 6), then all sub-districts in Paser District are included in the Land
Suitability Criteria S2 or quite appropriate, so optimally it can be cultivated to a maximum of 2
times the planting season of lowland rice with one growing season for soybeans or secondary
crops in general.
Planting Period and Planting Pattern
Analysis of the planting period and cropping pattern is actually a supporter and also a
complement of the Status of water equilibrium and water availability. By determining the length
of the growing season (Growth period) and the beginning of the planting season using the
Effective Rainy Period approach given by FAO (1978) and Reddy (1983) in Pramudia and
Estiningtyas (2006), which is 14 weeks moving averages of P / PE ≥ 0.75, and the beginning of
this period is the weeks that have a P / PE value of ± 0.5. Planting preparation (including tillage)
can begin when the average 14-week P / PE value nilai 0.5 with the P / PE value must be ≥ 0.25.
For this reason, an analysis of crop periods with the aforementioned limitations is carried out
with the monthly cumulative data approach as can be seen in Table 5. Based on the results of this
analysis it can be seen that there are 11 months that have a P / PE value> 0.75, and only 1 month
has a P / PE value <0.75 (in September), this can be interpreted that the District of Paser
optimally has 11 months of growing season (growth) for rice and secondary crops. When
referring to the availability of agro-climate resources (air temperature, solar radiation, and
rainfall) owned by Paser District as a potential that is used to anticipate the level of crop
production in plant growth zones, the "expected yield" for soybean management in dry land the
conditions of low and high management levels range from 0.1 to 1.0 ton hectare-1 (Riyanto,
2002). Thus the cropping patterns that can be carried out in the District of Paser optimally, and
by using the assumption that pest attacks can be controlled are as follows:
Paddy rice planting can be done in the period November - February (planting season I) and
the period March - June (planting season 2) this can be recommended by using the results of
status of water equilibrium and water availability which shows the condition of the surplus and at
the same time the monthly average rainfall is always above 200 mm / month, and at the same
time the results of the analysis of rainfall and potential evapotranspiration periods which show a
value always greater than 0.75 (P / PE> 0.75), while planting crops palawija (especially soy) can
be done on period July-September.
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CONCLUSION
1. Status of water availability Monthly land in Paser District shows a 7 month surplus (January,
February, March, April, May, June, and December) of 613.1 mm / year, while the water
deficit occurred for 4 months (July, August, September and October) as much as 22.4 mm /
year.
2. Paser District has an optimal growth period of 11 months with an estimated feasible 2 times
planting paddy rice, and once a cropping season.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME
YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS DISTANCE
EDUCATION IN TERMS OF SOME VARIABLES: RESEARCH ON THE
THEOLOGY FACULTY STUDENTS
Dr. Öğr. Üyesi Hızır HACIKELEŞOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
orcid.org/0000-0001-7831-0090
ÖZET
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID- 19 salgını, birçok alanda köklü
değişimlere sebebiyet vermektedir. Söz konusu değişimlerin yoğun bir şekilde hissedildiği
alanlardan biri de eğitim kurumlarıdır. Salgın sürecinde eğitim-öğretim faaliyetleri, bulaş riski
taşıyan sınıflardan çevrimiçi ortamlara taşınarak adeta makas değiştirmiştir. Pandemi
sürecinde zorunlu bir tercih olarak ortaya çıkan uzaktan eğitimin, pandemi sonrası süreçte de
yaygınlaşarak devam edip etmeyeceği yönündeki tartışmalar, gündemi yoğun bir şekilde
meşgul etmektedir. Bu çerçevede mevcut çalışmanın amacı, zorunluluk ile tercih arasındaki
yol ayrımında hem sınıf hem de uzaktan eğitim tecrübesine sahip olan İlahiyat fakültesi
öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından irdelemektir.
Bu amaçla mevcut çalışma hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitim tarzını tecrübe eden
öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik bakışlarını çeşitli sosyo-demografik değişkenler
bağlamında irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede araştırma Gümüşhane Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından seçilen bir
örneklem grubu aracılığı ile nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline göre
tasarlanmıştır. Araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 395 kişiden
oluşan bir örneklem grubu aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Ilgaz tarafından
geliştirilen “Çevrimiçi Öğrenme Sistemleri Kabul Ölçeği” ve Usta ve arkadaşları tarafından
geliştirilen “Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz
edilmesinde SPSS 21 programı kullanılarak frekans ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Elde
edilen bulgulardan hareketle katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumları ile sınıf düzeyi,
yerleşim yeri ve internete erişim imkanı arasında anlamlı düzeyde farklılaşmalar tespit
edilmiştir. Diğer taraftan uzaktan eğitime yönelik tutumların cinsiyet değişkenine göre
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, İlahiyat, Din Psikolojisi, Tutum.
ABSTRACT
The COVID-19 epidemic is causing radical changes in many areas in our country and
all over the world. Educational institutions is one of the areas where these changes are felt
intensely. In the epidemic process, education and training activities have almost changed by
moving from classrooms that are at risk of contamination to online environments. It is among

www.istanbulkongresi.org

383

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

the topics discussed whether distance education, which has emerged as a mandatory choice
during the pandemic process, will continue to become widespread in the post-pandemic
period. In this context, the aim of the present study is to examine the attitudes of the Theology
faculty students, who have both classroom and distance education experience, towards
distance education in terms of various variables, at the crossroads between necessity and
preference. For this purpose, the research was designed according to the relational survey
model, one of the quantitative research methods. The research data were collected through a
sample group of 395 people selected by convenience sampling method. "Online Learning
Systems Acceptance Scale" developed by Ilgaz, "Online Learning Attitude Scale" developed
by Usta et al., and "Attitude Scale Regarding the Use of Distance Education Environments in
the Pandemic Process" developed by Yıldız et al. were used as data collection tools.
Frequency, correlation and regression analyzes were performed using the SPSS 21 program to
analyze the collected data.
Keywords: Distance Education, Theology, Psychology of Religion, Attitude.
GİRİŞ
Eğitim, birey ve toplumların hayatlarını organize etme ve kolaylaştırma, yaşam
kalitelerini artırma, toplumsal düzeni devam ettirme gibi çeşitli motivasyonlarla önem
atfedilen girift bir süreci imlemektedir. Eğitim denilince genellikle öğrenci ve öğreticinin bir
arada bulunduğu, bir mekan içerisinde (sınıf) ortaya çıkan etkileşim ortamı kastedilmektedir.
Söz konusu geleneksel eğitim atmosferi, pek çok faktörün bir araya gelmesiyle kendini
gösteren bir “tecrübe” alanıdır. Geleneksel eğitim platformları açısından bu tecrübe alanında
öğrenci, öğretici, sınıf ve diğer psikolojik faktörler dinamik bir bütünlüğe sahiptir. Bu
faktörlerin her biri, öğrencilere farklı deneyim imkanları sunmakta ve sınıf içerisinde
meydana gelen etkileşimi biricik kılmaktadır. Fakat yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin
sunduğu imkanlar ile eğitim faaliyetlerinin, geleneksel ortamlardan çevrim içi ortamlara
doğru bir yönelim eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir (Çı̇ vrı̇ l vd., 2018).
Eğitim gereksinimlerinin değişimi, eğitim sektörü içerisindeki paydaşların talepleri,
pandemi dönemi içerisinde ortaya çıkan eğitim sorunları gibi etkenlere bağlı olarak
yaygınlaşan uzaktan eğitim platformları, avantaj ve dezavantajları ile farklı bir deneyim alanı
sunmaktadır. Geleneksel eğitim sistemi ve eğitim teknolojileri ile eğitim-öğretim
faaliyetlerinin devam ettirilmesinin yetersiz ve demode olduğu algısına bağlı olarak ortaya
çıkan uzaktan eğitim, özellikle Covid-19 salgını ile birlikte tüm kesimlerin gündemini yoğun
bir şekilde meşgul etmektedir.
Uzaktan eğitim, zaman ve mekana bağlı olmaksızın, hızlı, ekonomik ve konforlu bir
ortam sunması bakımından öğrenci ve öğreticiler tarafından cezbedici olarak
algılanabilmektedir. Uzaktan eğitim her ne kadar sağladığı avantajlar sebebiyle önem
atfedilen, uygulanabilirliği noktasında stratejiler geliştirilen bir platform olsa da eğitimöğretim sürecine sağladığı katkı açısından araştırılmaya müsait bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Nitekim pandemi dönemi içerisinde pansuman bir tedbir olarak olarak tercih
edilen, tüm paydaşların tercihen ya da zorunlu olarak kabullendiği bir ortam olarak uzaktan
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eğitimin pandemi sonrasındaki seyri merak konusudur. Bu noktada uzaktan eğitime yönelik
yapılan alan çalışmalarının önem arz ettiği ifade edilmelidir.
Diğer yandan uzaktan eğitime geçişe neden olan pandemi süreci, okulların yalnızca
öğrencilerin öğrenim gördüğü bir mekan olmadığını göstermesi açısından önem arz
etmektedir. Yüz yüze eğitim, yaşamın prova edildiği suni bir mekandan ziyade bizatihi
yaşamın kendisidir. Derse hazırlık, kişisel bakım, okula gidiş-geliş süreci; hatta teneffüslerde
akranlarla geçirilen zaman gibi safhalar, söz konusu geleneksel eğitim tarzını öne çıkarmak
için yeterli gözükmektedir. Nitekim eğitim, dört duvar arasında inşa edilen bir depolama
sisteminden fazlasını ifade etmektedir. Bu yönüyle okul ortamının gizil işlevlere sahip
olduğu, uzaktan eğitim ile ya da ebeveynler aracılığıyla bu işlevleri ortaya çıkarmanın
mümkün olmadığı ifade edilmektedir (Naidu, 2021). Yüz yüze eğitim her ne kadar uzaktan
eğitime göre konfordan uzak, masraflı ve zaman alıcı bir süreci barındırsa da tecrübe alanı ve
kazanımlar açısından birçok avantaja sahip olduğu iddia edilebilir. Başlangıçta yüz yüze
eğitim ile online eğitimin tamamen farklı eğitim mecraları olduğunu ve buna göre farklı
eğitim-öğretim yöntemleri geliştirmek gerektiğini kabul etmek gerekmektedir. Örneğin yüz
yüze eğitimde öğrenci tarafından anlaşılamayan bir konu hakkında doğrudan öğreticiye soru
yönlendirme imkanı söz konusuyken; uzaktan eğitimde öncelikle öğreticinin öğrencinin soru
sorabilmesi için gerekli izinleri vermesi, soru ile ilgili bağlamın kopmaması için zamanında
öğrencinin sorusunu görmesi, verilen cevabın öğrenci tarafından yeterli olduğuna yönelik
dönütlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim sürecindeki tarafların bu yeni
eğitim tarzına uygun olarak yüz yüze eğitimden farklı yeterliklere sahip olması
beklenmektedir. Dolayısıyla her iki eğitim tarzının müstakil bir şekilde ele alınması gerektiği
ifade edilebilir.
Online eğitimle ilgili en önemli problemlerden biri geleneksel eğitim ortamları için
geliştirilen fakat uzaktan eğitim için pek işe yaramayan pedagojik enstrümanların kullanılması
ile ilgilidir. Bu bakımdan eğitim kurumlarının her ne kadar uzaktan eğitimi benimsedikleri
görülse de bu kurumların, çevrimiçi öğrenmenin etkililiğini ve verimliliğini üst düzeye
çıkarmak için gerekli değişiklikleri yapmadıkları görülmektedir (Howard vd., 2004). Uzaktan
eğitimde isabetli konu, eğitmen ve öğrenciler aracılığıyla çevrimiçi derslerin etkili bir eğitim
ortamı sunabileceği belirtilirken; ancak bu şekilde geleneksel sınıf öğretimine uygun bir
alternatif sunulabileceği vurgulanmaktadır (Howard vd., 2004, 236). Her ne kadar uzaktan
eğitim içerisinde sunulan imkanların fazlalığı söz konusu olsa da sınıf içerisinde meydana
gelen psikolojik atmosferin uzaktan eğitim içerisinde sağlanması mümkün değildir. Yüz yüze
eğitim içerisinde sosyal olarak bir arada bulunulduğunda pozitif kültüre cevap vermeyi
sağlayan bir ortam oluşacağı, öğrenmeyi sağlayacak tüm araçların kullanılabileceği fikrinden
hareketle çevrimiçi bir ortamın sınıf tecrübesi sonucunda meydana gelen atmosferi ortaya
çıkarmasının mümkün olmadığı vurgulanmaktadır. Buradan hareketle suni bir ortam olarak
uzaktan eğitimi, sınıf atmosferine yakınlaştırmak gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu
çerçevede uzaktan eğitimin bir pansuman tedbir olduğuna değinen Lemov, her şeye rağmen
öğrenme deneyimini çevrimiçi araçlarla zenginleştirmenin gerekliliğini belirtmektedir
(Lemov, 2020, 10). Pandemi dönemi içerisinde zorunlu olarak eğitimin uzaktan devam
etmesiyle ilgili olarak bir öğretmenin “Bu korkutucu ve ben dünyayı, öğrencilerimi ve
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sınıfımı özlüyorum. Fakat eğitimin uzaktan devam edeceği kaçınılmaz bir gerçekliktir.
Dolayısıyla çocuklar için bu mecrada iyi olmak zorundayım, bu yüzden elimden gelenin en
iyisini yapmalıyım”. şeklindeki ifadeleri, aslında sınıf tecrübesi ile uzaktan eğitim arasındaki
farkı ortaya koymaktadır (Lemov, 2020).
Uzaktan eğitimle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında genellikle öğrencilerin
uzaktan eğitime yönelik tutumları (Arbaugh, 2000; Dobbs vd., 2009; Fedynich vd., 2015;
Fidan, 2017; Simamora, 2020; Chakraborty vd., 2021), öğreticilerin uzaktan eğitime yönelik
bakışları (Teddy So & Swatman, 2010; Koloğlu vd., 2016; Ustun vd., 2020; K z ltaş &
Özdemı̇ r, 2021) uzaktan eğitim ortamları ve uygulamaları (Arat & Bakan, 2014; Mackenzı̇ e &
Hizal, 2019), uzaktan eğitime yönelik ölçek çalışmaları (Ag r, 2008; Ilgaz, 2008; Kışla, 2016;
Arslan & Bı̇ rcan, 2019; Arslan, 2021; Usta vd., 2016; Yıldız vd., 2021) gibi konular üzerinde
durulduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar ışığında bu araştırmada üniversite
öğrencilerinden müteşekkil bir örneklem grubu içerisinde öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerinden hareketle uzaktan eğitime yönelik tutumları irdelenmektedir.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırmanın Amacı ve Problemi
Küresel bir problem olarak ortaya çıkan pandemi nedeniyle tüm insanlık, rutin
yaşamlarının dışına çıkmaya mecbur bırakılmıştır. Ülkeler, salgını önleyebilmek için
senkronize bir şekilde çeşitli önemlere başvurmuştur. Eğitim-öğretim uygulamaları ile ilgili
olarak 191 ülkede okul öncesinden yüksek öğretim düzeyine kadar toplam öğrenci oranının
yaklaşık %90’ı olan 1.6 milyar öğrencinin Covid-19 pandemi sürecinden etkilendiği
belirtilmektedir (Akt: Asandaş & Hacicafereoğlu, 2021). Bu bağlamda eğitimin sekteye
uğramaması için atılan en önemli adımın yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş olduğu
ifade edilebilir. Uzaktan eğitim avantajları yanında öğreticiler açısından iş yükünün artması
(Kaymaz, 2021), teknolojik araçları kullanma konusunda yetersiz kalınması (Bakirci vd.,
2021), iletişim sorunları, motivasyon düşüklüğü, disiplinsizlik (Şentürk vd., 2021); gibi
problemlere sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Öğrenciler açısından ise yaparak-yaşayarak
öğrenme imkanını ortadan kaldırması, birden çok duyuya hitap etme olanağını azaltması
öğretmen-öğrenci-veli iletişimini ve etkileşimini en aza indirmesi, öğrencilerin
sosyalleşmesini engellemesi, öğrencileri teknoloji bağımlısı yapması (Taş, 2021) gibi
problemler barındırdığı gözlenmektedir. Bu çerçevede mevcut araştırmanın amacı İlahiyat
Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre
uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemektir. Pandemi sebebiyle öğrencilerin hem yüz
yüze hem de uzaktan eğitim platformlarını tecrübe etmeleri açısından araştırmanın alanyazına
katkı sunacağı düşünülmektedir. Araştırmanın temel amacına bağlı olarak bu çalışmada
“İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre uzaktan eğitime
yönelik tutumları nasıldır?” sorusu, araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu
probleme bağlı olarak oluşturulan alt problemler şu şekildedir:
1. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi platformlara yönelik tutumları cinsiyet ve
sınıf değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
2. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi platformlara yönelik tutumları
yaşamlarını sürdürdükleri yere göre farklılaşmakta mıdır?
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3. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi platformlara yönelik tutumları internet
ağına erişim düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır?
Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış; bu modele
uygun olarak değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiki olarak analiz edilmiştir. Çalışma birden
fazla değişken barındırdığı için tarama modellerinden ilişkisel tarama metoduna
başvurulmuştur. Kesitsel bir desen üzerinden yürütülen bu araştırmada maliyet ve zaman
açısından evreni temsil eden bireylerin tamamına ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle
örnekleme yöntemleri içerisinden muhatap kitlenin örnekleme dahil edilebileceği kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bulguların ortaya çıkmasında korelasyon analizine
başvurulmuştur.
Çalışma Grubu
Tablo 1: Örneklem Grubunun Sosyo-Demografik Özellikleri
Değişken
1.

2.

3.

4.

f
103
291
394

%
26,1
73,9
100

Düşük
Orta
Yüksek

54
329

13,7
83,5

11

2,8

Toplam

394

100

Yerleşim
Yeri

Şehir
İlçe
Köy
Toplam

145
108
141
394

36,8
27,4
35,8
100

Öğrenim
Türü

Şehir
İlçe
Köy
Toplam

145
108
141
394

36,8
27,4
35,8
100

Cinsiyet

SosyoEkonomik
Düzey

Kız
Erkek
Toplam

Araştırmaya katılan örneklem grubunu, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
bünyesinde öğrenim gören 394 kişi oluşturmaktadır. Ankete katılan bireylerin 103’ü (%26,1)
erkek iken 291’i (%73,9) kızdır. Örneklemin yaş aralığına bakıldığında 376’sının (%95,4) 1830 yaş arasında olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların ikamet yerlerine bakıldığında 141’i
(%35,8) köyde, 108’i (%27,4) ilçede, 145’i (%36,8) ise şehirde yaşamını sürdürmektedir.
Örnekleme dahil olan bireylerin aile sosyo-ekonomik düzeylerine bakıldığında 54’ü (%13,7)
düşük, 329’u (%83,5) orta ve 11’i (%2,8) yüksek gelir grubunda olduğunu ifade etmiştir.
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Uzaktan eğitim ile ilgili olarak öğrencilerin 285’inin (%72,3) evinde internet bulunduğu,
109’unun (%27,7) ise bu imkana sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırma katılımcıların gönüllü olarak dahil olabilecekleri bir süreci barındırması
bakımından etik kurul izni gerektiren çalışmalar içerisinde yer almaktadır. İlgili çalışma,
Gümüşhane Üniversitesi Etik Kurul Komisyonu tarafından onaylanan etik kurul izni ile
yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler, literatür taraması sonucunda oluşturulan soru
bataryası aracılığıyla toplanmıştır. Hazırlanan form çevrimiçi ortamlar üzerinden gönüllülük
esasına göre katılımcılara yönlendirilmiştir. Yapılan düzeltmeler sonrasında son halini alan
anket formu 03.04.2021-05.06.2021 tarihleri arasında katılımcıların doldurabilmesi için açık
bırakılmıştır. Bu süre zarfında anketi 394 katılımcı doldurmuş ve veri toplama süreci
sonrasında 394 katılımcıya ait veriler analize dahil edilmiştir. Verilerin analizinde SPPS 21
programından faydalanılmıştır.
Veri Toplama Araçları ve Güvenirlik Analizi
Bu çalışmada amaca uygun bir şekilde veri toplama araçları kullanılmıştır. Bunlar,
katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için kullanılan “Kişisel Bilgi Formu”
ve uzaktan eğitime yönelik tutumları ölçmek için kullanılan “Kabul Ölçeği” ve “Çevrimiçi
Öğrenme Tutum Ölçeği” şeklindedir. Ölçekler için araştırma grubuna yönelik geçerlik ve
güvenirlik analizleri yapılmış ve sonuçlar aşağıda ifade edilmiştir.
Kişisel Bilgi Formu: Çalışmada sosyo-demografik değişkenlere ilişkin bilgi toplamak
amacıyla hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu kısımda cinsiyet, yaş, ikamet yeri,
sosyo-ekonomik düzey gibi sorulara yer verilmiştir.
Kabul Ölçeği: Ilgaz tarafından geliştirilen Çevrimiçi Öğrenme Sistemleri Kabul
Ölçeği, 7’li likert tipinde tasarlanmıştır. Ölçek 6 madde ve “yarar” ve “kolaylık” olmak üzere
iki alt boyuttan müteşekkildir. Ters maddesi bulunmayan ölçeğin psikometrik özelliklerinin
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir (Ilgaz, 2008, ss. 34-39). Bu çalışmada ilgili
ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri ,705 olarak tespit edilmiştir.
Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği: Usta ve arkadaşları tarafından geliştirilen ÇÖTÖ
5’li likert tipinde tasarlanmıştır. İlgili ölçek 20 madde ve “genel kabul”, “bireysel
farkındalık”, “kullanışlılık” ve “uygulama etkililiği” şeklinde 4 alt boyuttan müteşekkildir.
Ölçekte ters madde bulunmamakla birlikte ölçeğin psikometrik özelliklerinin kabul edilebilir
düzeyde olduğu görülmektedir (Usta vd., 2016). Bu çalışmada ilgili ölçeğin Cronbach’s
Alpha değeri ,925 olarak tespit edilmiştir.
BULGULARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Örneklemin Uzaktan Eğitime Yönelik
Tutumları
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Tablo 2. Cinsiyete Göre Katılımcıların Uzaktan Eğitime Yönelik
Tutumları (T-Test)
Boyutlar
Cinsiyet
N
X̅
Sd
t
p
Çevrim içi
Erkek
103
2,98
,94
,378
,732
Öğrenme
291
2,94
,77
Kız
Tutumu
Erkek
103
3,03
,87
Çevrimiçi
1,03
,351
Kız
291
2,94
,70
kabul
Erkek
103
2,62
1,16
Bireysel
,365
,730
Kız
291
2,58
1,03
Farkındalık
Erkek
103
3,26
1,28
-,140
,896
Kullanışlılık
Kız
291
3,28
1,10
Erkek
103
3,23
1,15
-,836
,773
Memnuniyet
Kız
291
3,33
,96
Toplam
394
Tablo 2 cinsiyete göre katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarını
göstermektedir. Tabloya bakıldığında çevrim içi öğrenme tutumları ve alt boyutlarında
erkeklerle kızlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır (p>.05).
Çevrim içi öğrenme tutumları ölçeğinden alınan puanlara bakıldığında erkeklerin puan
ortalaması (X̅ =2,98), kızların puan ortalaması ise (X̅ =2,94) şeklindedir. Fakat t-test analizi
sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılaşma (t=,378, p>.05) anlamlı düzeyde değildir.
Tablo 3. Sınıf Düzeyine Göre Katılımcıların Uzaktan Eğitime Yönelik
Tutumları (Tek Yönlü Anova)
Boyutlar
Sınıf
N
X̅
Sd
F
p
Fark
Düzeyi
78
2,93 ,88
Çevrimiçi
1 Hazırlık
1/4
72
2,72 ,76
Öğrenme
2 Lisans1
2/4
5,818 ,000
62
2,82 ,78
Tutumu
3 Lisans2
3/4
97
3,27 ,78
4 Lisans3
(Scheffe)
85
2,90 ,78
5 Lisans4
78
2,89 ,78
Genel
1 Hazırlık
1/4
72
2,71 ,63
Kabul
2 Lisans1
2/4
62
2,81 ,73
7,308 ,000
3 Lisans2
3/4
97
3,26 ,73
4 Lisans3
(Scheffe)
85
3,02 ,72
5 Lisans4
Hazırlık
78
2,68 1,15
Bireysel
2/4
Lisans1
72
2,35 1,02
Farkındalık
3/4
4,313 ,000
Lisans2
62
2,38 ,97
(Scheffe)
Lisans3
97
2,92 1,07
Lisans4
85
2,48 1,02
Hazırlık
78
3,22 1,25
2/4
Kullanışlılık
5,301 ,000
Lisans1
72
2,91 1,18
(Scheffe)
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Lisans2
Lisans3
Lisans4
Hazırlık
Lisans1
Lisans2
Lisans3
Lisans4

62
3,25 1,13
97
3,68 1,03
85
3,18 1,05
78
3,13 ,98
Uygulama
1/4
72
3,15 ,88
Etkililiği
2/4
2,766 ,000
62
3,19 ,95
3/4
97
3,50 ,84
(Lsd)
85
3,13 ,92
Toplam
394
Tablo 3 katılımcıların sınıf düzeyine göre uzaktan eğitime yönelik tutumlarını
göstermektedir. Buna göre çevrim içi öğrenme tutumları ölçeğinden alınan puanlara
bakıldığında hazırlık sınıfı öğrencilerinin puan ortalaması (X̅ =2,93), 1. Sınıf öğrencilerinin
puan ortalaması (X̅ =2,72), 2. Sınıf öğrencilerinin puan ortalaması (X̅ =2,82), 3. Sınıf
öğrencilerinin puan ortalaması (X̅ =3,27), 4. Sınıf öğrencilerinin puan ortalaması se (X̅ =2,90)
şeklindedir. Anova analizi sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılaşma (F=5,818, p<.05)
anlamlı düzeydedir. Bu farklılığın hangi sınıf düzeyleri arasından kaynaklandığını belirlemek
amacıyla yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma testi sonucunda, farklılaşmanın 4. Sınıflar
(X̅ =2,90) ile 1. 2. ve 3. Sınıflar arasından kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca diğer tüm alt
boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu görülmektedir (p<.05)
Tablo 4. Yerleşim Yerine Göre Katılımcıların Uzaktan Eğitime Yönelik
Tutumları (Tek Yönlü Anova)
Boyutlar
Yerleşim
N
X̅
Sd
F
p
Fark
Yeri
Köy
141
2,77
,79
Çevrim içi
1
1/3
İlçe
5,758
108
3,00
,82
,003
Öğrenme
2
(Scheffe)
145
3,09
,82
Tutumu
3 İl Merkezi
Köy
141
2,76
,72
1/2
Genel
1
İlçe
108
3,03
,75
9,166
1/3
Kabul
2
,000
145
3,12
,72
(Scheffe)
3 İl Merkezi
Köy
141
2,40
1,03
Bireysel
1
1/3
İlçe
3,429
108
2,65
1,10
,033
Farkındalık 2
(Scheffe)
145
2,72
1,06
3 İl Merkezi
Köy
141
3,02
1,13
1/3
Kullanışlılık 1
İlçe
108
3,33
1,13
5,613
2
,004
145
3,47
1,14
(Scheffe)
3 İl Merkezi
Köy
141
3,16
,91
Uygulama
1
İlçe
,928
,396
(Lsd)
108
3,24
,94
Etkililiği
2
145
3,31
,92
3 İl Merkezi
Toplam
394
Tablo 4 yerleşim yerine göre katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarını
göstermektedir. Buna göre çevrim içi öğrenme tutumları ölçeğinden alınan puanlara
bakıldığında köyde yaşayanların puan ortalaması (X̅ =2,77), ilçe merkezinde yaşayanların
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puan ortalaması (X̅ =3,00), il merkezinde yaşayanların puan ortalaması ise (X̅ =3,09)
şeklindedir. Anova analizi sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılaşma (F=5,758, p.05)
anlamlı düzeydedir. Bu farklılığın hangi yerleşim yerleri arasından kaynaklandığını
belirlemek amacıyla yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma testi sonucunda, farklılaşmanın
köyde yaşayanlar (X̅ =2,77) ile il merkezinde (X̅ =3,09) yaşamını devam ettirenler arasından
kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca bireysel farkındalık ve kullanışlılık alt boyutlarının
yerleşim yerine göre anlamlı düzeyde farklılaşma söz konusuyken (p.05) uygulama etkililiği
alt boyutunda yerleşim yerine göre anlamlı bir ayrışmanın olmadığı gözükmektedir (p!.05).
Tablo 5. İnternete Erişim Düzeyine Göre Katılımcıların Uzaktan Eğitime
Yönelik Tutumları (T-Test)
Boyutlar
İnternete
N
X̅
Sd
t
p
Erişim
Durumu
Evet
285
4,44
1,48
Çevrimiçi
3,778
,000
Hayır
109
3,79
1,65
Genel Kabul
Evet
285
4,89
1,59
4,016
Kolaylık
,000
Hayır
109
4,12
1,93
Evet
285
4,22
1,65
3,154
Yararlılık
,002
Hayır
109
3,62
1,71
Toplam
394
Tablo 5 katılımcıların internete erişim düzeylerine göre uzaktan eğitime yönelik
tutumlarını göstermektedir. Buna göre çevrim içi kabul ölçeğinden alınan puanlara
bakıldığında bulundukları yerde internet erişimine sahip olan katılımcıların puan ortalaması
(X̅ =4,44), internet ağına sahip olmayan katılımcıların puan ortalaması ise (X̅ =3,79
şeklindedir. T-test analizi sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılaşma (t=3,778, p<.05)
anlamlı düzeydedir. Ayrıca tüm alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu
görülmektedir (p<.05).
TARTIŞMA
Bu araştırmada İlahiyat Fakültesi bünyesinde eğitim gören, pandemi sebebiyle hem
yüz yüze hem de uzaktan eğitim alan öğrencilerin sosyo-demografik değişkenler açısından
uzaktan eğitime yönelik tutumları irdelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre
cinsiyet değişkeni ile uzaktan eğitime yönelik tutum arasında anlamlı düzeyde farklılaşma
olmadığı görülmektedir. Fakat katılımcıların çevrim içi öğrenmeye yönelik genel tutumlarına
bakıldığında erkeklerin kızlara göre ilgili platformlara daha olumlu baktıkları; erkeklerin
çevrim içi kabul ve bireysel farkındalık alt boyutlarında kızlardan daha yüksek skorlar elde
ettikleri görülmektedir.
Cinsiyete göre uzaktan eğitime yönelik tutumlar her ne kadar anlamlı düzeyde
farklılaşmasa da kızların erkeklere göre daha dezavantajlı bir konuma sahip oldukları ifade
edilebilir. Bu gerçeklik toplumsal cinsiyet ekseninde ele alınabilir. Dünyada ve ülkemizde
eğitime devam etmeyen/edemeyen kız çocuklarının hala kayda değer bir oranda bulunduğu
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göz önüne alındığında bu problemin uzaktan eğitim platformlarının yaygınlaşmasıyla artacağı
öngörülebilir. Uzaktan eğitim, doğası gereği aynı mekanı paylaşmayı zorunlu kılmayan,
bireylerin istedikleri mekandan online olarak bağlanmalarını mümkün kılan, devamlılık
zorunluluğu olmayan bir süreci barındırmaktadır. Bu haliyle uzaktan eğitim, tarafları
bağlayıcı bir zaman dilimi gerektirmeyen esnek bir model sunmaktadır. Uzaktan eğitim
sürecinde öğrencilerin genellikle yaşadıkları ev içerisinden derslere katılım sağladıkları
görülmektedir. Bu noktada cinsiyetler arasındaki rollere bağlı olarak kız çocuklarının anneye
yardımcı gözü ile bakılması (Özaydınlık, 2014) ve ev içi işlerin kızsılığı (Vatandaş, 2011)
onları bu süreçte dezavantajlı bir konuma sürükleyebilmektedir. İlgili olarak bir vaka analizi
çalışmasında cinsiyet konusunun önemli bir eşitsizlik alanı olduğu belirtilerek erkeklerin
uzaktan eğitim sürecindeki tek sorumluluk alanının ders takibi olduğu; kızların ise temizlik,
yemek hazırlama, kardeş bakımı, ev içi işler gibi ek sorumluluk alanlarına sahip oldukları
vurgulanmaktadır (Kaya Osmanbaşoğlu, 2020). Bu durum özellikle kız öğrencilerin online
derslere katılımını zorlaştırabilmektedir. Araştırmada elde edilen verilerden hareketle uzaktan
eğitime yönelik tutum açısından kızların erkeklerden daha düşük puan ortalamalarına sahip
olmaları bu gerçekliği desteklemektedir. Benzer şekilde Yıldız tarafından pedagojik
formasyon alan öğrencilerle gerçekleştirilen bir araştırmada uzaktan eğitime karşı tutum puan
ortalamalarının alt boyutlarda cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşma gösterdiği; erkek
öğrencilerin uzaktan eğitimin avantajları alt faktöründe tutum puan ortalamalarının kızlardan
daha yüksek olduğu; uzaktan eğitime yönelik genel tutum ile cinsiyet değişkeni arasında ise
anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir (Yildiz, 2016). Uzaktan eğitime yönelik
tutumların cinsiyete göre anlamlı farklılık barındırmadığı başka çalışmalar da mevcuttur
(Kışla, 2005; Ateş & Altun, 2008; Bariş, 2015). Her ne kadar mevcut araştırmada uzaktan
eğitime yönelik tutum ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılaşma olmasa da hem
puan ortalamalarında ortaya çıkan farklılıklar hem de diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlar
söz konusu değişkenler arasında sıkı bir ilişki olduğunu göstermektedir.
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarına sınıf düzeyi
açısından bakıldığında hem çevrim içi genel tutumlar hem de diğer tüm alt boyutlar açısından
anlamlı bir farklılaşma söz konusudur. Buna göre sınıf düzeyi yükseldikçe, katılımcıların
uzaktan eğitime yönelik olumlu tutum düzeyleri artmakta; katılımcıların genel kabul, bireysel
farkındalık, kullanışlılık ve uygulama etkililiği alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları
da yükselmektedir. Bu durum öğrencilerin mezun olmaya doğru artan sorumluluk alanlarıyla
ilişkilendirilebilir. Nitekim bitirme tezi, staj, KPSS gibi faktörlerin son sınıfa doğru
öğrencilerde kaygı ve stres oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca mezuniyeti yaklaşan öğrenciler
için çevre ve aile beklentileri de bu olumsuz duyguları tetiklemektedir (Savci & Aysan,
2014). Bu yoğun ve stresli süreç içerisinde derslerin uzaktan sürdürülmesi, nispeten söz
konusu alanlara yönelik çalışma imkanını genişletecektir. Bu çerçeve sınıf düzeyi arttıkça
uzaktan eğitime yönelik tutumların da pozitif bir seyir takip etmesi, uzaktan eğitimin
sağladığı konfor ile ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen
bir araştırmada anlamlılık düzeyinde olmasa da 1. sınıfa devam eden öğrencilerin ikinci sınıfa
devam eden öğrencilere göre uzaktan eğitime yönelik tutum ortalamalarının daha yüksek
olduğu görülmüştür (Yağan, 2021). Başka bir araştırmada ise sınıf düzeyi ile okul yaşam
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kalitesi ve motivasyon düzeyleri arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü bir ilişki söz
konusudur. Buna göre sınıf düzeyi arttıkça okul yaşam kalitesi ve motivasyon düzeyi
azalmaktadır. Diğer bir araştırmada uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre teorik bilgiye
olumlu katkısını 4. Sınıftaki öğrencilerin 1. ve 2. sınıftakilere göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha fazla buldukları tespit edilmiştir (Özses vd., 2021). Uzaktan eğitime yönelik
tutumların sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık göstermeyen çalışmalar da vardır (Ateş &
Altun, 2008; Bayram vd., 2019). Dolayısıyla elde edilen verilerden hareketle uzaktan eğitime
yönelik tutumlar ile sınıf düzeyi arasında bir ilişki olduğu ifade edilebilir.
Araştırmada katılımcıların yerleşim yeri ve internete erişim düzeyleri ile uzaktan
eğitime yönelik bakışları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmalar tespit edilmiştir. Buna göre
il merkezinde yaşamını sürdüren katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutum ortalamaları,
köyde yaşayanlara göre daha yüksektir. Ayrıca katılımcıların genel kabul, bireysel
farkındalık, kullanışlılık alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları da il merkezinde ikamet
edenler lehine yükselmektedir.
Yerleşim yeri değişkeni ile ilişkili olarak katılımcıların internete erişim düzeyine göre
uzaktan eğitime yönelik genel kabul düzeyleri arasında da anlamlı düzeyde farklılaşmalar
tespit edilmiştir. Ayrıca kolaylık ve yararlılık alt boyutları ile internet ağına erişim değişkeni
arasında anlamlı düzeyde farklılaşmalar görülmektedir. Bulundukları yerde internet erişimine
sahip olan bireylerin uzaktan eğitime yönelik genel kabul düzeyleri diğerlerine göre daha
yüksektir. Söz konusu değişkenlerin (yerleşim yeri/internet erişimi) uzaktan eğitime yönelik
tutum ile ilişkisi kırsal-kentsel yaşam çerçevesinde ele alınabilir. Nitekim kent merkezlerinde
yaşayan öğrencilerin internet ağına erişme problemi neredeyse yok denecek kadar azken;
kırsalda yaşayan öğrencilerin çok daha dezavantajlı bir konumda oldukları ifade edilmektedir
(Kaya Osmanbaşoğlu, 2020). Kırsalda yaşayan öğrencilerin en sık yaşadıkları problemlerden
biri internet ağına erişim ile ilgilidir. Köylerde internet erişiminin sınırlı olması ya da sosyoekonomik şartların yetersizliği gibi faktörler, bu bölgelerden derslere katılım sağlamaya
çalışan kullanıcıları mağdur hale getirebilmektedir. Ayrıca söz konusu etmenlerden kaynaklı
olarak sınav dönemlerinde il-ilçe merkezlerine gitmek durumunda kalan öğrencilerin birtakım
problemlerle karşılaştıkları görülmektedir. Dolayısıyla köylerde yaşamlarını sürdüren ve
internet ağına erişimle ilgili sorunlar yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumsuz
tutumları, söz konusu problem alanlarıyla ilişkili olabilir.
SONUÇ
Bu araştırmada İlahiyat fakültesi öğrencilerinden seçilen bir örneklem grubu ile
uzaktan eğitime yönelik tutumlar bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda ilgili değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar
tespit edilmiştir. Buna göre katılımcıların çevrim içi platformlara yönelik tutumlarının
cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. Fakat anlamlı
düzeyde olmasa da erkeklerin puan ortalamalarının kızlardan daha yüksek olduğu dolayısıyla
erkeklerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının kızlara göre daha olumlu olduğu ifade
edilebilir. Katılımcıların çevrim içi platformlara yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre
anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre sınıf düzeyi yükseldikçe çevrim içi
platformlara yönelik olumlu tutumlar da artmaktadır. Ayrıca katılımcıların yaşadıkları yer ve
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internet ağına erişim düzeyleri ile çevrimiçi platformlara yönelik tutumları arasında anlamlı
düzeyde farklılaşma olduğu görülmektedir. Köyde yaşamını sürdüren ve internete erişim
noktasında problem yaşayan katılımcıların çevrimiçi platformlara yönelik tutum
ortalamalarının düştüğü görülmektedir. Araştırmada, uzaktan eğitime yönelik tutum ile
cinsiyet değişkeni arasındaki farklılaşma toplumsal cinsiyet algıları bağlamında irdelenmiş;
kızların ev içerisindeki sorumluluk alanları üzerinden cinsiyetler arasında karşılaştırma
yapılmıştır. Uzaktan eğitime yönelik tutum ile sınıf değişkeni arasındaki farklılaşmayla ilgili
olarak mezuniyete yakın beliren sorumlulukların ve iş yükünün meydana getirdiği stres ve
kaygı üzerinde durularak katılımcıların uzaktan eğitime yönelik olumlu tutumlarının ilgili
platformların sağladığı konfordan kaynaklandığı vurgulanmıştır. Son olarak kırsal bölgelerde
yaşamını sürdüren ve internet ağına erişimi olmayan katılımcıların uzaktan eğitime yönelik
olumsuz tutum içerisinde olmaları bazı sosyo-ekonomik problemlerle ilişkili olarak ele
alınmıştır. Genel olarak araştırmadan elde edilen verilere bakıldığında birçok açıdan uzaktan
eğitimin yüz yüze eğitimin bir alternatifi olamayacağı görülmüştür. Bu konu etrafında farklı
alanlarda eğitim gören öğrenciler ve öğreticiler üzerinden yapılacak çalışmalar, araştırmaya
farklı bir bakış açısı sunabilir. Ayrıca uzaktan eğitime yönelik tutumların nitel araştırma
modelleri kullanılarak ele alınması, bu konu etrafında yapılacak çalışmalara daha kapsamlı bir
çerçeve sağlayabilir.
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Abstract
The Belt and Road Initiative, which China initiated to make its economic growth and political
power sustainable as the rising power of the last period, is considered a very important project
in terms of world trade. The Belt and Road Initiative, which was developed for the integration
of China to the world through foreign trade by changing the way of transporting goods and
revitalizing the Silk Road, which is seen as a very important trade route in terms of history, is
considered as a project that will leave its mark on world trade shortly. Initially, the project,
which was announced to be developed to connect Asia and Europe with railway networks by
reviving the old Silk Road, has expanded over the years to include new lands and new
development initiatives. The project, which the Chinese authorities call the “Project of the
Century”, also designs a new Maritime Silk Road project over the sea, with the North Sea
Road that will be formed as a result of the melting of glaciers in the coming years due to
climate change. As such, it creates a sustainable trade network by establishing a trade network
from both land and sea. If we set aside to what extent the future goals can be achieved, it can
be seen that it is considered two-pronged in its current form: In the first part of the project,
called the “Silk Road Economic Belt”, by land transportation, China will reach Central and
Western Europe via Central Asia. The second phase called the Maritime Silk Road of the
Century aims to reach North America and Europe in a shorter time via the Northern Sea
Route, which will be opened in the Arctic region as a result of climate change. In this study,
the importance of the Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk Road of the Century for
China is discussed.
Keywords: China, Belt, and Road Initiative, China’s Expansion, New Silk Road, Polar
Silk Road, Climate Change
Özet
Çin’in son dönemin yükselen gücü olarak elde ettiği ekonomik büyümeyi ve siyasi gücünü
sürdürülebilir kılmak için başlattığı Kuşak Yol Girişimi dünya ticareti açısından oldukça
önemli bir proje olarak değerlendirilmektedir. Tarihi açıdan oldukça önemli bir ticaret yolu
olarak görülen İpek İpek Yolu’nun malların taşınma şekli değiştirilip yeniden canlandırılarak
Çin’in dış ticaret üzerinden dünyaya eklemlenmesi için geliştirilen Kuşak ve Yol Girişimi bu
yönüyle yakın gelecekte dünya ticaretine damga vuracak bir proje olarak
değerlendirilmektedir. Başlangıçta, eski İpek Yolu’nun canlandırılarak Asya ile Arupa’yı
demiryolu ağları ile kesintisiz bir biçimde birbirine bağlamak amacıyla geliştirildiği ilan
edilen proje, yıllar içinde genişleyerek kapsamına yeni toprakları ve yeni kalkınma
girişimlerini dahil etmiştir. Çin’li yetkililerin “Yüzyılın Projesi” olarak isimlendirdiği proje
bir taraftan da iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıllarda buzulların erimesi sonucu oluşacak
Kuzey Deniz Yolu ile deniz üzerinden Yeni bir Deniz İpek Yolu projesi tasarlamaktadır. Bu
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haliyle hem karadan hem de denizden bir ticaret ağı kurarak sürdürülebilir bir ticaret ağı
oluşturmaktadır.
Gelecekteki hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirilebileceğini bir kenara bırakırsak, mevcut
haliyle iki yönlü olarak değerlendirildiği görülmektedir: Projenin “İpek Yolu Ekonomik
Kuşağı” olarak adlandırılan ilk bölümünde, kara taşımacılığı ile Çin, Orta Asya üzerinden
Orta ve Batı Avrupa'ya ulaşacak. Yüzyılın Deniz İpek Yolu olarak adlandırılan ikinci etapta,
Kuzey Kutup bölgesinde iklim değişikliği sonucunda açılacak olan Northern Sea Route
vasıtasıyla Kuzey Amerika ve Avrupa'ya daha kısa sürede ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu
çalışmada İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve Yüzyılın Deniz İpek Yolu olarak adlandırılan
projelerin Çin açısından önemi tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çin, Kuşak Yol Girişimi, Çin'in Genişlemesi, Yeni İpek Yolu,
Kutup İpek Yolu, İklim Değişikliği
1. INTRODUCTION
Globalization, the spread of international trade and the decrease in dependence on the sea
thanks to transportation opportunities have brought the situation about the historical Silk Road
back to the agenda. China, which has risen to the position of the world's largest producer
especially in the last 40 years, has naturally become a serious energy importer and a major
commodity exporter in terms of the goods it produces. China's President Xi Jinping, which is
the world's largest trader and attracts attention with its investments, declared the Silk Road
economic belt in Kazakhstan in September 2013. In addition, Xi Jingpin declared the 21st
century maritime Silk Road in Indonesia in October 2013, almost revealing China's future
economic and political motivation. Because it is thought that the project, which will take
place in two stages as land and sea route, and which concerns approximately 3,5 billion
people and 65 countries, will change the world trade balances. In this respect, within the
scope of the project called “One Belt-One Road” (OBOR), the Chinese government is
planning to establish an uninterrupted railway network, starting from the Asia Pacific region
and ending in England. On the other hand, China aims to establish a polar silk road as a result
of the melting of glaciers in the Arctic region after climate change. In this case, it aims to
deliver the goods it has produced both by land and sea to the European and American markets
in a shorter time. When we compare it by sea, it halves the average 40-day distance.
Compared to air, it can reduce costs up to 1/5. For this reason, it is seen that there is a great
advantage not only in terms of distance but also in terms of cost.
With the Belt and Road Initiative, China; can be said that it aims to establish strong economic
partnerships by pacifying the possible conflict zones on the routes that are suitable for the new
global system and by integrating the poor western countries with the world. Considering these
factors, it can be thought that China has a geopolitical plan (Sarvari & Szeidovitz, 2016: 5).
Belt and Road Initiative; It aims to increase growth, reduce poverty and connect billions of
people by addressing the problem of infrastructure, which is one of the obstacles to economic
development.
2. HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE SILK ROAD
Although the historical background of the Silk Road is quite old, it is claimed that its origins
date back to Indo-European migrations 4.000 years ago. The Silk Road, which has existed
since ancient times, continued its effectiveness in international trade until the 16th century as a
result of the emergence of alternative trade routes and the discovery of new continents with
the industrial revolution. (Beckwith, 2011: 24) The concept of the “Silk Road” was named by
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the 19th-century German geographer Ferdinand von Richthofen and refers to an ancient trade
route that started from China BC, connecting Asia, Africa, and Europe overland. It is also
called “Porcelain Road” and “Tea Road” in terms of functionality, and its geographical route
is more than one. However, since most of the goods passing through this road are silk, it was
called the “Silk Road”. This term has quickly become widespread among the public and has
been accepted in this way in the academic environment.
The Silk Road has a total length of 6440 km, starting from the ancient Chinese capital
Chang'an (now Xi'an), and passing through Central Asia, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, and
the Mediterranean to Rome. This road has a very deep meaning in that it connects Asia and
Europe, connecting the ancient eastern and western civilizations. (Sang, 2017: 6-7) To obtain
the wealth provided by trade, many states and empires have struggled to keep this road under
their dominance over time. This strategic power struggle on the Silk Road continues today in
different ways.
For thousands of years, nomadic tribes, traders, missionaries, diplomats, soldiers, and
academic researchers have engaged in activities using the Silk Road. They have increased the
exchange and cultural exchange between countries by transporting Chinese-specific products
such as colored silk, spices, and porcelain from China to other countries. Before new roads
were opened in Europe with geographical discoveries, the historical Silk Road played a role in
most of the world's economic, political and cultural changes and then contributed to the
European Industrial Revolution and the development of modern technology. Since the Silk
Road played an important role in these developments, it has earned the title of “the most
important trade artery of the world”. However, it was difficult to carry out large-scale public
transport missions on this road due to technical, natural conditions, and political constraints.
The importance of the maritime Silk Road has increased due to the advantages of being more
advantageous thanks to the developments in maritime transportation, and the traditional Silk
Road has taken its place day by day. The Silk Road is a compact name for all the channels
that played a role in the political, economic, and cultural exchanges between the Eastern
civilization and the West. (Sang, 2017: 7)
3. THE ECONOMIC RISE OF CHINA AND THE NEED FOR A BELT AND ROAD
PROJECT
The People's Republic of China, which was established with the socialist/communist
formation founded in 1949 under the leadership of Mao Zedong, has adopted the closed
economy system against the capitalist global economic order. China, which entered a period
of great change by giving up its closed economic policy, which is implemented under the
influence of socialism, as of the end of the 1970s, has shown a great economic development
after this date. The architect of this change in China's economic policy is then-President Deng
Xiaoping, who proposed the reform and expansion strategy that enabled China's economic
growth and development in 1978. Thanks to him, China has transformed from an
underdeveloped country into a powerful country in which approximately 1.5 billion people
live. While achieving this transformation, China first made infrastructure investments, thanks
to its economic policy, and built integrated railways, ports, airports, pipelines, refineries, and
tunnels throughout the country.
Ever since Deng Xiaoping proposed the “reform and opening” strategy in 1978, economic
growth has continued at a rapid pace in all regions of China. In less than 40 years, China has
become one of the upper- and middle-income countries. In the period between 1990 and
2000, the USA's contribution to the world economy was 24%, while the European Union's
contribution to economic growth was 18%, China's contribution was 18% and India's
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contribution was 7%. Based on the years 2003-2013, China's contribution to world economic
growth increased to 31 percent, while India's contribution increased to 11 percent. In the same
period, the contribution of the USA was 8 percent and the European Union's contribution was
6 percent, which tended to decline compared to the previous period. While the EU and the
USA were affected in the 2007-2008 global financial crises, it can be observed that the
growth trend of China continues. China has managed to achieve a growth of 139 percent in
the period between 2009 and 2018. While the EU shrank by -2 percent in the same period, the
USA grew by 34 percent and India by 96 percent. While the USA was the main power
providing stability in terms of the world economy before 2008, it can be said that China has
become the main force of global economic growth in the post-2008 period. Although China
was adversely affected by the 2008 global financial crisis, it was not as affected as the EU and
the USA. Therefore, it is possible to show the EU, which could not fend off the financial
crisis, as the most affected actor. (Akdağ, 2019: 256)
In the process called the miracle of China, in which the “sleeping dragon turns into a waking
giant”, it has turned from an underdeveloped country into a rapidly developing, middle-class,
prosperous, urbanized, advanced technology producing power that competes with the world.
As the most serious and strongest competitor against the USA, it is the closest candidate to
establish hegemony on a global scale. It is a favorite of foreign investors with the size of its
domestic market, increasing consumption rate, growing economy, increasing share in world
trade, and it is capable to integrate into global trade. (Doster, 2019: 10)
However, although China has achieved a great economic growth momentum, the spatial
distribution of economic development within China has not been balanced. As can be seen in
Map 1 below, China's economic and commercial majority is mainly located on the southeast
coast. In addition to that the foreign trade business model is simple and heavily dependent on
maritime transport. Within the total product trade, 87.4% of total imports and exports, 86.8%
of exports, and 88% of imports are concentrated in the eastern coastal regions.
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Map1: Economic Power Ranking of China's Regions
In this context, China first felt the need to improve the economic conditions of its immediate
and surrounding regions. China's desire to spread its economic influence to wide geography
and to eliminate the interregional economic inequality within the country has entered into an
economic, geopolitical, and geostrategic search. As a result, China's development strategy in
the 21st century has been the Belt and Road project. This project, aims at a global trade
network with national outlets, starting from the central and western regions of China and
extending to Europe. (Kutluay & Bahsi, 2019: 621) It will promote the opening up of China's
western regions and deepen the economic cooperation between China and European and
Asian countries. Thus, a comprehensive new model is being created for the whole country.
Within the framework of the Silk Road Economic Belt, the northwest will no longer be
traditionally poor and an object of support, and will become a leading and social core area of
the initiative, which has great strategic importance. Some experts say that China's regional
economy will be the new normal: the growth rate of the central and western regions of China
will increase and will exceed the growth rate of the eastern region in a long time. Economic
development in the inner and western regions will be the backbone of Chinese economic
growth (Sang, 2017: 27)
With the realization of the project, the economic development of the Western and Northern
regions of China will be ensured. It will be ensured that the products produced by the
commercial enterprises and industrial establishments to be established here will be transported
directly to Europe by rail. Thus, by reducing the development differences between the regions
of China, the disadvantageous situation of these regions will be corrected. (Llandrich, 2017:
29)
4. INTERNATIONAL MOTIVATION OF CHINA’S THE BELT AND ROAD
INITIATIVE
Rising powers around the world have the effect of changing or reshaping the institutions and
rules of the international system, and there are various ways to achieve this. Powerful
countries can act with the desire to get a larger share of global wealth, and in line with this
aim, they can seek more control and power over the resource flows in the global economy, the
nature of the international monetary system, and the terms of trade. They may also try to
change the rules of property rights and international law. The state of having power and
control realized in this way will decrease the effectiveness of the most powerful state in the
system and increase the status and prestige of the rising power. It is claimed that the Belt and
Road Initiative will be one of the most speculated and important tools in changing the hands
of global dominance. (Ikenberry & Lim, 2017: 4)
In the international sense, China considers the project as a geopolitical strategy and plans to
strengthen its international relations with neighboring countries and to ensure its own political
and economic security. China, whose international expansion policy and economic reform
have been maintained for 40 years, has become active in Asia and beyond as a global power.
Belt and Road project should be accepted as a reflection of China's proactive foreign policy
approach. With this project, China wants to create a global impact with its economic power,
to be more effective in the international system, and to maintain its strong and big country
image. Since the Belt and Road project prioritizes not only economic cooperation but also
developing multilateral relations between countries, it stands as an important integration
movement in terms of overcoming regional and global problems that are expected to affect
the whole world in the future. In the end, factors such as China's historical background,
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technological and economic productivity, excess of qualified human resources, and its
geographical location have made it the pioneer of this project, which has an economic,
political, and cultural expansion in the global context. (Kutluay & Bahsi, 2019: 621)
One of the important points of China's advancement of the project is to reach the other
continents of the world, Africa, Europe, and the USA, by following a safe path, to expand its
sphere of influence during the power transition process. Combining its primary disciplines
with geo-economic activities, China aims to gain the economic momentum it wants to provide
with these activities. However, the point that brought China to the field is not only to create
economic power and sphere of influence. It can be said that China plans to continue its
economic development through land-locked countries, as it thinks that the USA can blockade
itself by sea. In this context, China is working to prepare itself for the great geopolitical
struggle that it has targeted with the “Belt and Road Initiative” and has now become clear.
(Okur, 2017: 46-49).
The primary objectives of the Belt and Road Initiative are; it is organized under five headings
as removing trade barriers, ensuring policy coordination, integrating infrastructure facilities
and technical criteria, ensuring financial integrity, and supporting the countries within the
scope of the project. Within the scope of removing trade barriers, it is aimed to establish free
trade zones among the countries on the route of the project and to organize customs systems
in a common framework. Within the scope of ensuring policy coordination, it is aimed to
improve cooperation and communication between countries, to take steps regarding new
cooperation and in line with the common interests of countries, and to create an environment
of mutual political trust. Within the scope of developing infrastructure facilities, it is planned
to establish a connection between the infrastructures of the countries on the project route and
to harmonize technical systems with each other. (Ergunsü, 2017: 4-5).
Compared to the past, China's foreign policy direction has changed significantly in recent
years, especially after 2008, becoming more proactive, assertive, and globally focused. The
“Belt and Road “ initiative is probably the most ambitious international policy initiative in
Chinese history. “The Terrestrial Silk Road starts from China, comes to Turkey via Central
Asia and Iran, continues to Europe, goes to Rotterdam, goes south, and ends in Venice. The
Maritime Silk Road, on the other hand, joins the Land Silk Road in Venice, passing through
the South China Sea and stopping at Kolkata, then crossing the Indian Ocean, stopping by
Kenya, passing through the Red Sea and the Mediterranean. Through the Belt and Road
Initiative, China wants to create an international impact with the country's economic power, to
have a greater say in the international arena, and to strengthen its image as a big responsible
country. The international community is also constantly calling on China to take greater
responsibilities in the international economic system. Countries covered by this project are
mostly low-income economies. The Chinese experience emphasizing infrastructure
development is probably a useful example for these developing countries.
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Map 2: Belt and Road Project
China needs to discover new export markets. By investing abroad, the problem of excessive
domestic capital will be solved and it will encourage the exhaustion of excess domestic
capacity. For the continuation of China's economic growth in the future, investment still needs
to be made, but a new investment will rely more heavily on financial expenditures than on
credit. Therefore, he suggested that China should buy foreign resources with its strong foreign
exchange reserves, invest in foreign infrastructure, and export excess domestic production
capacity, taking the experience of the “Marshall Plan” of the USA as an example. Developing
countries still face many obstacles in terms of infrastructure for development. If China
establishes a comprehensive global plan for infrastructure construction, it will help improve
exports and employment in both China and partner countries.
On the other hand, China's foreign dependence on energy is increasing every year. Energy
import dependency expresses the net import energy ratio in national energy consumption and
this is an important indicator to measure the energy supply security of a country. Since 2000,
China's dependence on foreign energy has been constantly increasing. In the ten years from
2005 to 2015, dependence on foreign energy has increased from 6% to 16.3% and has always
remained above 15% since 2012. Especially in oil demand, foreign dependency is the highest,
from 39.5% in 2005 to 60.69% in 2015. (Sang, 2017: 29-30)
An important issue that should not be overlooked is that the majority of China's crude oil
imports are transported through the Straits of Malacca. That's why China has a problem with
sourcing called the “Malacca dilemma”. Since these resources are mostly transported by sea
and only this channel is used, they are directly exposed to external threats. Today, resource
security remains at risk, as international relations are volatile. Developing new channels for
energy transport is an important strategic issue to ensure energy security. Thanks to the Silk
Road Economy Belt project, strong cooperation with other countries can eliminate this
problem. Countries with rich energy resources on the “Belt and Road “ project route are an
important source of supply for China. Central Asia is known as the “21st-century energy hub”
due to its abundant oil and natural gas resource reserves. According to the distribution of oil
and natural gas resources, Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan stand out as the
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countries with the highest energy resources in Central Asia. In this regard, with the “Belt and
Road “ project, China's option in providing energy will be increased by adding land energy
transport channels to China. (Sang, 2017: 30)
5. POLAR SILK ROAD AND ITS IMPORTANCE FOR CHINA
With its growing economy, while its export volume is increasing, China's energy needs are
increasing, and it continues to seek new alternative transportation routes and new energy
sources for its exports. For this reason, China's interest in the Arctic region, which has both
new trade routes and energy resources together, is increasing day by day. Transforming from
a weak inward economy to the world's largest exporter, China's global interest is growing
rapidly due to its heavy dependence on overseas energy and raw material supplies. The
melting Arctic environment allows for shorter transport routes, while also providing access to
untapped energy and mineral resources. It will be a center of attraction for China as it will
provide. (Chen, 2012: 358-360)
The first document to formally address the Polar Regions is the National Security Law of the
People's Republic of China, enacted in 2015, which takes into account China's possible
involvement in rescue and military operations abroad. With the published White Paper,
China's interest in polar resources and polar trade routes was officially included in the Belt
and Road Project Initiative announced in 2013. The White Paper defines China as an
'important stakeholder' in the Arctic and a 'near-Arctic State'. China describes itself as one of
the continental states closest to the Arctic Circle, although it does not have any territory above
the Arctic Circle or the Arctic border. By expanding this self-identifying and defining
identity, China sees itself as a global power with a leading role in the administration of the
Arctic.
Maritime transport from the Arctic region has a great potential to save distance and fuel costs
for shipping companies carrying containers between European ports and East Asia. Since
China is highly dependent on maritime trade for most of its consumer goods and raw
materials, particularly energy, the question of whether its maritime trade routes are “blocked
or detained” by the state or other external actors raises China's concerns. (Lanteigne, 2008:
143) The Strait of Malacca, which is on the traditional transportation route, is one of the most
important shipping sea lines in the world, both economically and strategically. The Middle
East is the shortest shipping channel between the Indian Ocean and the Pacific Ocean,
connecting major economies such as China, Japan, and South Korea. More than 200 ships
pass through the straits daily and about 70,000 annually, transporting 80% of the oil
transported to Northeast Asia as well as a third of the world's trade products, including
Chinese producers. (Qu ve Meng, 2012: 258)
With these bottlenecks and congestions, today's trade from Asia to Europe is dependent on the
Suez Canal shipping route, with the Strait of Malacca and the Cape of Good Hope alternative.
China is trying to develop new routes to secure supply routes and make the trade even easier.
With the melting of glaciers with global warming, new transition routes have emerged in the
polar region. One of these routes, the Northern Sea Route (NSR), is a 5632 km route that
connects the Asian and Northern European markets, stretching from the Bering Strait in the
east to the Black Sea in the west, in the Russian Arctic region. The route that brings China to
European ports by the shortest route is the NSR route. Ships entering through the Bering
Strait can reach ports on the Russian coast or European ports. The development of shorter sea
routes, potential fuel savings, and even reduced risks of piracy in the Arctic present attractive
opportunities for shipping operators in competitive shipping markets. These alternative new
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routes will save approximately 35% distance compared to traditional maritime trade routes in
the Suez or Panama canals.
The development of the Northern Sea Route as an alternative to the Suez Canal and Cape of
Good Hope crossings will contribute to making the supply chain more flexible, agile, and
adjustable, as it can increase capacity by providing more route alternatives or reduce the
likelihood of congestion and hazards. (Schøyen ve Bråthen, 2011:979).

Map 3: Comparison of NSR and Traditional Transport Route
Compared to the southern sea route currently in use via the Suez Canal, average shipping
distances are reduced by about a third. Map 3 shows the reductions in transport distance when
using the route between Yokohama (Japan) and Rotterdam (Netherlands). In this alternative
route, the distance is reduced by 7,200 km, while the traditional shipping routes between
South Korea and the Netherlands are reduced by an average of 6,300 km, and the distance
between China and the Netherlands by 4,500 km (Bekkers, Francois, & Rojas‐ Romagosa,
2018).
6. CONCLUSION
Throughout history, the Silk Road has been the route of interaction between politics, trade,
culture, and civilizations. With the phenomenon of globalization, the world has been
restructured in a new political, economic and cultural context by global powers, and new
actors and borders have emerged. In this context, Silk Road has started to gain importance
again as energy, transportation, and trade corridor. Silk Road, which has come to the fore
again to revive economic activities under the leadership of China, is a global project that
covers the economic and cultural potentials of distant and different countries. The Belt and
Road Initiative, which is expected to act as a bridge between the East and the West, is
expected to create a welfare belt in 65 countries on its route and whose economies reach 21
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trillion dollars. At the same time, the project corresponds to 63% of the world population and
29% of the world economy (Yiwei, 2015: 98).
The Belt and Road Initiative is an important step in trying to globalize China's Eurasianfocused regional approaches. For this reason, it is making great efforts to develop its
connections with Middle Eastern countries and to dominate the region. China plans to
maximize its interests by adopting pragmatic policies without conflict with the USA over the
Middle East (Dorsey, 2019: 1-3). In this context, China is developing some hard and soft
policies to combine the Eastern and Western markets. Thus, it is aimed to have China as an
important actor in international politics, both economically and politically and in terms of
security (Fulton, 2019: 2).
The approaches of international actors to the project differ. The first of two different
approaches; China is trying to export its economic-cultural structure to underdeveloped
countries and that the USA is trying to take away its economic leadership as the only power.
According to another approach; it is that China has found new cooperation opportunities in
the economic context with this project. However, in general, less developed countries
approach the project positively by evaluating it in terms of their development and creating
new cooperation opportunities. For international actors active in the region, this project is
concerned about the possibility of increasing China's regional influence.
Regional and global powers have tried to gain economic profit from the region, to keep
energy resources under control, to establish political, economic, and ideological relations, and
to dominate over strategically important industrial branches. It is important for China, as well
as for the countries in the regions where the Belt and Road project takes place. The countries
that make up the regional leg of the project are under the scope of underdeveloped and
developing countries. In terms of these states, they will be in a situation where they can
provide more effective trade, employment, and development thanks to dynamics such as new
markets, cooperation, and improvement of transportation lines. In the future, the energy need
for all the countries of the world will increase more and the energy potential of these countries
will make them stronger.
Since the Chinese economy is based on international trade, it is important to ensure the safety
of trade routes, fuel, and time savings. Factors such as piracy on traditional trade routes, the
bottleneck, and density in the Strait of Malacca are a concern for China. These reasons have
led China to develop new transportation routes with Europe, which is its biggest trading
partner.
After the melting of the glaciers in the Arctic region caused by climate change, the use of the
Northern Sea Route as an alternative to China's Malacca and Suez Canals has been brought to
the agenda. Using this route will save both time and fuel in terms of China's trade with
Europe. China's economic and political rise in international politics has undoubtedly been
thanks to its economic success. It seems determined to maintain land and sea trade to ensure
that this rise is sustainable. In this context, it is expected that the Belt and Road project
implemented by China will be a pioneer in shaping the next 50 years.
China is moving forward with the OBOR project it has developed. Behind this is the idea of
exporting faster to economies in Western Europe, which is a big market for goods produced in
China, not to benefit the various countries that it will pass through. A simple and
understandable goal… This goal is also valid for Europe, which is aware of the existence of
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Chinese consumers who expect to reach quality products produced in the European Union
easily and quickly.
The fact that the increased production in China and many other Asian economies cannot be
consumed in local markets and that the surplus production must be exported to continue the
development trends, and as a result, the fact that only two markets have the potential to absorb
these surpluses both in terms of population and purchasing power is evident. These markets
are America and the European Union, and Europe is very keen on any initiative that will
reduce its costs and shorten the time the goods will spend on the road. There are suspicions
that China is playing a hegemonic geopolitical game to lure poor and weaker countries into its
orbit, and that this is its real intention.
REFERENCES
1.

Akdağ, Z. (2019). Dünya - Sistemde Çin'in Yükselişinin Hegemonya Çevrimleri
Yönünden Analizi, (Unpublished PhD Thesis), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.

2.

Atlı, A. (2014). “Çin ve Yeni İpek Yolu Projesi” Analist, 74-77

3.

Bekkers, et all. (2018). Melting Ice Caps and the Economic Impact of Opening the
Northern
Sea
Route.
The
Economic
Journal,
128(610):
1095–1127.
doi:10.1111/ecoj.12460

4.

Beckwith, I. C. (2011), İpek Yolu İmparatorlukları Bronz Çağı’ndan Günümüze Orta
Asya Tarihi, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

5.

Chen, G. (2012). China’s emerging Arctic strategy. The Polar Journal, 2(2): 358–371.
DOI: 10.1080/2154896X.2012.735039

6.

Dorsey, M. J. (2019). China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom,
Switzerland: Palgrave Macmillan

7.

Doster, B. (2019), “Çin’in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi” China’s West Asia
Strategies and Belt and Road Initiative, Proceeding Book, The Center for Iranian Studies
(IRAM), Ankara, pp.7-16

8.

Ergunsü, U. (2017). İpek Yolu'nun Yeniden Canlandırılması ve Türkiye-Çin Halk
Cumhuriyeti İşbirliğine Etkileri. TYB Akademi Dergisi

9.

Fiacconi, G. (2017). The old Silk Road and new Chinese, Russian and Indian alternatives
in geopolitical games, https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/18072the-old-silk-road-and-new-chinese-russian-and-indian-alternatives-in-geopolitical-games

10. Fulton, J. (2019). China’s Changing Role in the Middle East. Raif Hariri Center for the
Middle East: Atlantic Council.

www.istanbulkongresi.org

407

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

11. Ikenberry, G. John, & Lim, J. Darren. (2017). China's Emerging Institutional Statecraft:
The Asian Infrastructure Investment Bank and the Prospects for Counter-Hegemony.
Washington, D.C.: The Brookings Institution.
12. Kutluay T. F. & Bahsi K, F., Ş. (2019). “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi: Bir Kuşak Bir
Yol”, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(16): 618-626
13. Lanteigne, M. (2008). China’s Maritime Security and the “Malacca Dilemma”, Asian
Security, 4(2): 143–161. doi:10.1080/14799850802006555
14. Llandrich, O. N. (2017). China’s New Silk Road and its implications for European
integration. (Unpublished Master Thesis) Aalborg University
15. Okur, M. A. (2017). Bir Kuşak, Bir Yol” Projesinin Jeopolitiği, Türk Kuşağı ve Uygurlar.
The Academic Elegance, 4 (8): 45-55
16. Sarvari, B., & Szeid, A. (2016). The Political Economics of the New Silk Road. Baltic
Journal of European Studies, 6 (1): 3-27.
17. Schøyen, H. & Bråthen, S. (2011). The Northern Sea Route versus the Suez Canal: cases
from Bulk Shipping. Journal of Transport Geography, 19(4): 977–983.
18. Shang, C. (2017), “Bir Kuşak Bir Yol” Projesi İle Türkiye, (Unpublished Master Thesis)
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
19. Qu, X. & Meng, Q. (2012). The economic importance of the Straits of Malacca and
Singapore: An extreme-scenario analysis. Transportation Research Part E: Logistics and
Transportation Review, 48(1): 258–265. doi:10.1016/j.tre.2011.08.005
20. Tabakoğlu, A. (2005), İpek Yolu ve Selçuk- Osmanlı Ekonomileri, Toplu Makalelerİktisat Tarihi, Kitapevi Yayınları, İstanbul.
21. Yiwei, W. (2015). China’s “New Silk Road”: A Case Study in EU-China Relations. Xi’s
Policy Gambles: The Bumpy Road Ahead, 93-109.

www.istanbulkongresi.org

408

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF BORIC ACID AND
PRIMING TIME ON BARLEY GERMINATION AND SEEDLING GROWTH
Res. Asst. Mustafa CERITOGLU
Siirt University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Siirt, Turkey
0000-0002-4138-4579

Assoc. Prof. Fatih ÇIĞ
Siirt University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Siirt, Turkey
0000-0002-4042-0566

Assoc. Prof. Murat ERMAN
Siirt University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Siirt, Turkey
0000-0002-1435-1982

ABSTRACT
Seed priming is an easy-applicable, eco-friendly, low-cost and sustainable technique that
depends on the soaking of seeds in water or low osmotic potential solutions, therefore, it leads
to promote germination characteristics, seedling growth and enhances antioxidant defense
systems. Boron is a vital micronutrient that regulates some physiological processes in the life
cycle of vascular plants including cell wall growth, carbohydrate metabolism and RNA.
Although barley (Hordeum vulgare L.) is not very sensitive to boron deficiency, some
experiments indicate that it negatively affects barley growth and causes yield losses due to
depressing male fertility. This study was carried out to investigate the impacts of boric acid
(H3BO3) priming on barley germination and growth and determine the optimum protocol. The
two barley cultivars (Hilal and İmbat) and eight doses of boric acid (control, hydro-priming,
0.1, 1, 5, 10, 50 and 100 mM) were used in the experiment that was laid out in completely
randomized factorial design with three replications under controlled conditions. Germination
percentage, mean germination time, uniformity of germination, germination energy, seedling
vigor index, seedling fresh weight and seedling dry weight varied between 94.6-100.0%,
1.05-2.10 day, 45.8-93.7, 0-100, 11.1-20.8, 0.113-0.222 g and 0.034-0.051 g, respectively.
According to results, while there was not a significant difference between investigated traits
among cultivars except for seedling dry weight, boric acid concentrations were effective on
germination characteristics and seedling growth. In conclusion, seed priming with 10 mM
boric acid has the most promotive impact on germination characteristics and seedling growth
in barley seeds. Seed priming with boric acid might be used as a promotive, easy-applicable
and low-cost technique in barley cultivation.
Keywords: Hordeum vulgare, Nutrient-priming, Osmo-priming, Priming-protocol, Seedling
vigor index
1. INTRODUCTION
Plant nutrition with macro and micronutrient elements has a pivotal role in higher crop
yield and quality. Although macronutrients like nitrogen, phosphorus and potassium play
more critical roles compared with the others, micronutrients contribute to plant
morphological, physiological and biochemical development (Adnan et al., 2020).
Monocotyledonous plants involve less pectin in the cell walls than dicotyledonous plants,
therefore, they have a low B requirement compared with dicotyledonous plants (Teasdale et
al., 1990; O’Neill et al., 2004; Chormova and Fry, 2016). Even though barley is a tolerant
species to boron (B) deficiency, various researchers denoted that low B concentration in soil
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reduces developmental characteristics and grain yield (Nable et al., 1990; Jamjod and
Rerkasem, 1999; Wongmo et al., 2004).
Boron is a basic micronutrient for plants that need it for normal growth and
development. Plants take up the B generally in the form of boric acid (BA) molecules or
borate anions lesser extent (Bolaños et al., 2004). Boron has critical roles in plant metabolism,
the most important of which is the synthesis of the cell membrane and protection of its
structure (Goldbeck et al., 2000). Other significant roles of the B in plant metabolism are
regulating enzyme activities, transportation of sugars, synthesis of auxins, nitrogen and
phenolic compounds, cell division, tissue growth and differentiation, translation and
transcription, and nitrogen fixation in legume plants (Brown et al., 1997; Cakmak and
Römheld, 1997; Dzondo-Gadet et al., 2002; Bolaños et al., 2004; Goldbach et al., 2007;
Huang et al., 2014; Seth et al., 2017; Brdar-Jokanovic, 2019). Boron deficiency reduces the
photosynthetic efficiency and transportation of photosynthetic products in phloem, inhibits
stomatal conductance and CO2 assimilation, triggers the oxidative stress, therefore, it restricts
plant growth and decrease yield and quality (Han et al., 2008; Wnag et al., 2015; Shah et al.,
2017; Shreen et al., 2018).
Pre-sowing seed applications (priming) are based on soaking the seeds in water or a
solution with low osmotic potential for the specified time before planting (McDonald, 2000).
The seeds that are kept in the solution can be sown directly after washing, or they can be dried
to return to initial water content and stored at low temperatures for a while (Siregar et al.,
2020). The germination process, various biochemical activities, ATP synthesis and
antioxidant defense systems are stimulated with seed priming technique, however, root
propagation is not allowed (Mauch-Mani et al., 2017). For this reason, priming is an effective,
economical and easy technique to stimulate germination characteristics and seedling vigor,
and improves stress tolerance (Adhikari et al., 2013; Batool et al., 2015; Ceritoglu and Erman,
2020). The aim of this study is to observe the influence of different concentrations of the
boric acid (BA) on germination and seedling growth of barley cultivars.
2. MATERIAL AND METHODS
The two barley (Hordeum vulgare L.) cultivars (Hilal and Imbat) were used in the
experiment. Hilal and Imbat cultivars, which are commonly cultivated in Southeastern
Anatolia Region, are six-rows and two-rows, respectively. Seed material was obtained from a
special traditional seed company. Homogeneous seeds were selected to avoid endosperm
impacts on the result.
The study was carried out in Siirt University, Faculty of Agriculture, Field Crops
Laboratory in 2021. Two cultivars and eight priming doses (control, hydro-priming, 0.1, 1, 5,
10, 50 and 100 mM H3BO3) were investigated in the experiment. The study was laid out
according to completely randomized factorial design with three replications. Non-primed
seeds were accepted as control. Before priming, all weighted seeds were subjected to surface
sterilization with 2% sodium hypochlorite (NaOCl) for 3 minutes. After sterilization, the
seeds were washed 3 times with distilled water and dried with filter paper. Priming solutions
were added to each petri dish with a seed: solution ratio of 1:2 g ml- and seeds were soaked in
the solutions for 20 hours. After priming, the seeds were washed with distilled water so that
the entire surface was cleaned, and first roughly dried in blotter paper, then again placed in
dry filter paper and dried until the initial moisture (Jatana et al., 2020). The seeds which were
kept for the control group were subjected to surface sterilization by the method mentioned
above. The homogeneous 25 seeds were placed between 2 layers of filter paper in petri dishes
(90mm x 15mm). The 3 ml distilled water was added to each petri dish. Petri dishes were kept
at 24±2 °C through experiment. The 2 ml distilled water was added to each petri dish every 48
hours until the end of the study. The study was completed on the 5th day.
The germination percentage (GP), mean germination time (MGT), uniformity of
germination (UG), germination energy (GE), seedling fresh weight (SFW), seedling dry
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weight (SDW) and seedling vigor index (SVI) were investigated in the study. The
observations were taken from 10 plants randomly selected from the germinated seeds in each
petri dish. The method of Scott et al. (1984) was used to determine the GP and 2 mm root
emergence was accepted as germination criteria. The MGT, UG and GE were calculated by
the methods of Shoor et al. (2014), Ellis and Roberts (1981) and Panwar and Bhardwaj
(2005), respectively. The seeds were cleared of excess water on the surface with filter paper
and immediately weighted with a sensitive scale for calculation of the SFW. Plant samples
were placed in an oven at 68 °C for 72 hours and the SDW was measured. The SVI was
calculated by the method of Biradar et al. (2007).
Data were calculated with analysis of variance in the JMP (5.0.1) according to the
completely randomized factorial design. The results were grouped according to LSD
multivariate test (Kalaycı, 2005).
3. RESULTS
According to the analysis of variance, there was not a significant difference between
investigated traits among cultivars except for the SDW while the BA concentrations were
more effective on the investigated traits. Seed priming, cultivars and their interaction did not
significantly affect the GP. The MGT was influenced by priming treatments whereas cultivars
and interaction of factors did not impact it. Similarly, UG, GE, SVI and SFW were not
affected by cultivars, however, BA-priming caused statistically significant differences in these
properties. Dry matter accumulation exhibited a significant difference (<0.01) depending on
barley cultivars while priming treatments have no effects on it (Table 1).
Table 1. Analysis of variance of investigated traits depending on cultivars and boron priming
Source of
variation
Cultivar
Priming
CxP

DF
1
7
7

GP
SS
27.0
66.3
103.7

F
ns
ns
ns

MGT
SS
F
0.004
ns
4.405
**
0.073
ns

UG
SS
F
8385.9
ns
1418.7
**
9804.5
ns

GE
SS
120.3
36597.0
741.0

F
ns
**
ns

SVI
SS
0.051
0.012
0.063

F
ns
**
*

SFW
SS
F
0.00028
ns
0.04145
**
0.00901
**

SDW
SS
0.00084
0.00050
0.00015

F
**
ns
ns

(**: <0.01, *: <0.05, ns: No significant difference)

The results denoted that GP, MGT, UG, GE, SVI, SFW and SDW varied between
94.6-100.0%, 1.05.-2.10 day, 45.8-93.7, 0-100, 11.1-20.8, 0.113-0.222 g and 0.034-0.051 g,
respectively. Even though there is not any statistically significant difference, the highest GP
was observed by cv.Hilal with hydro-priming and cv.Imbat with 50 mM boric acid priming.
The lowest MGT (1.1 day) was obtained by seed priming with 5 mM BA that reduced the
germination process up to 100% compared with control plants. There were not observed any
significant differences among cultivars in terms of the MGT. The UG that is a major character
on uniform stand establishment and influences the phenological properties of plants was just
affected by the concentration of BA solutions. The highest UG was seen with 5 mM BA while
the lowest one was obtained by control seeds. Hydro-priming, 5- and 10-mM of BA provided
to take the highest GE values. BA-priming and its interaction with cultivars significantly
influenced the SVI. The most SVI (20.5) was obtained by 1- and 10-mM BA, however, it is in
the same group with 0.1-, 5- and 50-mM BA whereas the lowest SVI (14.3) was observed in
control seeds. According to the interaction of cultivars and priming doses, superior values of
the SVI (20.8) were observed in 1- and 10-mM BA with Hilal. Similarly, priming doses and
its interaction of cultivars significantly impacted the SFW of which highest values were taken
by hydro-, 0.1-, 50- and 100 mM BA while the lowest one was seen in control seedlings.
Imbat exhibited superior performance on dry matter accumulation. The SDW was measured
as 0.044 and 0.037 g in Imbat and Hilal cultivars, respectively (Table 2).
Table 2. Changes in germination traits and seedling growth parameters depending on barley
cultivars, boric acid doses and their interaction
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Cultivar
s

GE

UG

MGT
(day)

GP
(%)

Traits

Imbat

HydroP
98.6

Hilal

96.0

100.0

Mean

96.0

Imbat

2.10

Hilal

2.05

SVI

1 mM

5 mM

98.6

96.0

98.6

10
mM
98.6

92.0

98.6

94.6

97.3

99.3

95.3

97.3

96.6

1.18

1.16

1.18

1.11

1.14

1.18

100.0

97.3

98.0

96.0

97.3

96.5

98.0

98.0

97.3

1.05

1.16

1.19

1.17

1.29

1.14

1.17

1.18

1.36

1.27

85.4

81.4

93.7

85.2

84.5

83.7

80.5

80.7

84.8

83.2

83.4

81.3

72

77.89

Mean

46,3C

87,58A

83,0AB

83,1AB

88,4A

84,4AB

82,9AB

77,9B

Imbat

0.0

82.7

84.0

78.7

93.3

86.7

82.7

84.0

74.0

Hilal

0.0

90.7

78.7

85.3

82.7

82.7

80.0

66.7

70.8

Hilal
Imbat
Hilal

14,7
13,8
14,3

c-f

e-g

BC

0,153

e-g

0,143

f-h
B

86,7
16,3
14,2

b-e

d-g

14,3

B

0,165
0,150

d-f

e-g

18,3

82,0

ab

20,4
19,4

a

A

0,185

b-c

0,222

A

20,8

a

20,5

A

0,203
0,217

a-c

ab

0,210

A

88,0
19,8

ab

19,5

ab

19,6

A

0,201

a-c
c-e

0,177

20,3

a

20,8

a

20,5

81,3

A

17.3

12,9e-g

16.5

A

12,0

C

b-d

0,113h

0.176

gh

gh

0.171

18,9

0,200

a-c

0,199

a-c

A

0,186

0,128

0,157

B

0,133

0.037

0.037

0.038

0.041

0.038

0.036

0.034

0,044A

Hilal

0.042

0.041

0.045

0.044

0.044

0.044

0.051

0.043

0,037B

Mean

0.04

0.039

0.041

0.041

0.042

0.041

0.044
1.25
2.50
3.54
12.6

0,123

C

0.038

4.5
9.0
12.7
10.6

0,200

11,1g

a-d

19,9
17,8

75,3

a

Imbat

3.9
7.8
11.1
8.4

0,189

A

84,7

B

0,148

0.05
0.09
0.13
6.1

0,204

a

20,3

a

AB

Mean

2.82
5.64
7.98
4.9

0,157

B

81,3

A

1,26

B

90.8

00,0

1,18

BC

84.4

A

1,16

C

46.7

AB

1,10

C

45.8

AB

1,18

BC

Mean

Hilal

A

1,15

C

100 mM

Imbat

C

1,14

C

50 mM

2,075

Mean
SFW
(g)

A

0.5 mM

Mean

Imbat

SDW
(g)

Priming doses
Contro
l
96.0

Mean

LSD (Cultivar)
LSD (Priming)
LSD (CxP)
VC (%)

    Ǧ

0.039
0.011
0.023
0.032
11.0

0.0023
0.0046
0.0066
1.0

(GP: Germination percentage, MGT: Mean germination time, UG: Uniformity of
germination, GE: Germination energy, SVI: Seedling vigor index, SFW: Seedling fresh
weight, SDW: Seedling dry weight)
4. DISCUSSION
Seed priming improves seed performances based on the repairing and the build-up of
nucleic acid, increases the synthesis of protein, repairs membrane stability and triggers
antioxidant defense system (McDonald, 1999; Hsu et al., 2003). Hydro-priming and various
concentrations of BA (except for 100 mM BA) promoted the germination process and
reduced the MGT compared with control plants. It is predicted that hydro-priming accelerates
the germination process due to the rapid water uptake into the seed. Ajouri et al. (2004) noted
that priming practices trigger the germination process with the production of biochemicals in
the seed, contributing to enzyme production and expansion of the cell wall, leading to the
breaking of dormancy. The optimum concentration of BA has been determined to activate
critical enzymes like phosphorylase, α-amylase during the germination process, however,
toxic doses of BA damages and inhibit the seed germination (Bonilla et al., 2004). The GE is
one of the most basic traits to evaluate the power of the seeds, and higher GE represents
higher quality and power of the seeds and is an important indicator of well seedling growth
(Bayat et al., 2015). The 5- and 10-mM of BA promoted the GE compared with control and
other BA doses in the experiment. The UG has a major role in homogeneous stand
establishment that is important for homogenous phenological growth. Farooq et al. (2006)
determined the growth of α-amylase activity and rising of soluble sugars as the reason for
homogenous greening and germination of pretreated seeds of rice. Hydro-priming and
nutrient priming with 5-mM BA enhanced the UG compared with control and other doses.
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While various researchers reported that optimum doses of BA stimulate germination
characteristics and seedling growth (Aboutalebian et al., 2012; Ghasemi et al., 2016;
Shahverdi et al., 2017; Asghar et al., 2019), some others indicated the inhibitory impacts on
different plant species (Bonilla et al., 2004; Louzada and Vieira, 2005; Diniz et al., 2009).
This experiment denoted that BA doses exceeding 10 mM have inhibitory effects on the
germination process and seedling growth. Similarly, Ajouri et al. (2004) reported reducing
barley germination BA doses higher than 40 mM.
The SVI is a pivotal stage on stand establishment and seedling growth, thereby, it
leads to forming effective root systems and uptake water and minerals. The BA doses from
0.1 to 50 mM enhanced the SVI in this experiment. Mirshekari (2012) observed a restricted
seedling vigor index of dill when he used boron and iron concentrations beyond 1% and
1.5%, respectively. Mirshekari pointed out that 1% boron improved the SVI. Similarly,
Shahverdi et al. (2017) stated that 1.5- and 2.0% of BA increased the SVI up to 53%
compared with control seeds. Boron plays a major role in the transportation of carbohydrates
and translocation of soluble sugars, therefore, priming with boric acid leads to increase the
permeability of soluble substance into seed and boron participates in the synthesis of uracil,
which is involved in RNA formation, and promotes cell division and differentiation, thus
maintaining the meristematic activity (Ghasemi et al., 2016). Thus, BA-priming promotes the
SVI and better plant establishment. The 0.5, 1, 5 and 10 mM of BA doses improved the SFW
in our experiment while higher doses (50 and 100 mM) reduced it. Rehman et al. (2011)
denoted that the dose of priming solution is the most critical step in BA-priming. They
reported that while 0.5% of BA inhibited the rice germination whereas 0.001% and 0.1% BA
improved germination and seedling growth in rice. Shorrocks (1997) determined that the BA
priming with solutions (2 to 20 mM) promoted seed germination in sunflower, sugarbeet,
turnip, soybean, alfalfa, barley and wheat. Dry matter accumulation in seeds was not affected
by seed priming, however, it changed by cultivars. Different researchers indicated that
genotypic variation is the main indicator of dry matter accumulation (Przulj et al., 2001;
Dordas, 2012). Some experiments reported that seed priming with BA influenced the SDW
(Temesagdie and Takano, 1992; Iqbal et al., 2017; Asghar et al., 2019). It is considered that
differences between our results and other studies caused to be response of used cultivars to
BA priming.
5. CONCLUSION
Seed priming, which is an easy-applicable, low-cost and sustainable technique,
enhances germination characteristics, provides an effective root system, promoted water and
mineral uptake, thereby, it improves seedling growth. Hydro-priming and boric acid priming
applications encouraged seed germination and seedling growth in the experiment. The 5 mM
of boric acid was determined as the optimum and economical concentration for lentil seeds.
There is a need to establish repetitive experiments in field conditions to observe the priming
effects of boric acid in full-time and natural growing environments.
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TATLI PATATESTE [Ipomea batatas (L.) Lam] IN VİTRO REJENERASYON
IN VITRO REGENERATION IN SWEET POTATO [Ipomea batatas (L.) Lam]

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, Türkiye
Orcid No: 0000-0002-8701-790X
ÖZET
Tatlı patates [Ipomea batatas (L.) Lam] içerdiği zengin besin maddeleri nedeniyle hem insan
beslenmesi hem de sanayi de hammaddesi olarak farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu
çalışma ile tatlı patatesin farklı eksplant kaynakları kullanılarak in vitro koşullarda
rejenerasyon yetenekleri araştırılmıştır.
Çalışmada 1cm uzunluğundaki depo kök sürgünleri MS (Murashige and Skoog, 1962)
ortamında kültüre alınmıştır. Burada MS + 2 mg /l NAA (Naftalen acetic acid) içeren ortam
kullanılmıştır. Elde edilen in vitro bitkiler yaprak ve gövde-sap eksplantları kullanılarak 3
farklı besin ortamından kültüre alınmıştır.
Sonuçlar değerlendirildiğinde; eksplant ve ortamlar arasında fark bulunmuştur. Kallus
ağırlıkları karşılaştırıldığında ortamlar arasında ise 2 mg/l 2.4 D içeren besin ortamı 1.68 g ve
yaprak içeren eksplant 1.23 gr olarak en yüksek bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Tatlı patates, in vitro rejeneration, oksin

ABSTRACT
Sweet potato [Ipomea batatas (L.) Lam] are used in different fields as a raw material in both
human nutrition and industry due to the rich nutrients it contains. In vitro regeneration of
sweet potato were investigated using different explant in this study.
Shoots of sweet potato in 1 cm long were cultured in MS (Murashige and Skoog, 1962)
medium. MS (Murashige and Skoog, 1962) medium complemented with 2 mg /l NAA
(Naftalen acetic acid) was used. The shoots were sub cultured for microclonal propagation.
These shoots were cultured in vitro for 3 different nutrient media using leaf and stem
explants.
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When the results were evaluated; there was statistical difference between medium and explant
types for callus weight. When the callus weights were compared, the medium containing 2
mg/l 2.4 D had the highest mean as 1.68 g and the leaf as 1.23 g.
Key words: Sweet potato, in vitro regeneration, auxin

GİRİŞ
Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan tatlı patates [Ipomea batatas (L.) Lam] sarmaşıkgiller
familyasında yumrulu (dep-kök) bir endüstri bitkisi olup, çeltik, buğday, mısır ve kasavadan
sonra en çok üretilmektedir (Scott and Maldonado, 1998; Dugassa ve Feyissa, 2011). Tatlı
patates yumruları % 30 kuru madde içermekte, bunun %70’i nişasta %10’u şeker ve %5’i de
proteindir (Woolfe, 1992). Depo kökleri A, B, C ve E vitamini bakımından zengindir
(Busvell, 1960, Yıldırım et al., 2011; Ogero et al., 2012). Tatlı patates in vitro çoğaltım için
uygun olup farklı eksplant kaynakları kullanılarak bitki rejenerasyonu pek çok araştırıcı
tarafından araştırılmıştır (Sihachakr et al., 1982). İn vitro tatlı patates kallus rejenerasyonu
üzerine farklı hormon konsantrasyonu üzerine çalışmalar yapılmıştır (Seow et al., 2012;
Addae-Frimpomaah, 2012). Tatlı patateste in vitro rejenerasyon organogenesis ve
embriyogenesis için başlangıç aşamasını oluşturmaktadır (Chen et al., 2006).
Bu çalışmanın amacı in vitro koşullarda Kafr El Zayat No.1 tatlı patates genotipinin in vitro
bitkiciklerinin yaprak ve gövde eksplantları kullanılarak farklı besin ortamlarında kallus
rejenerasyon yeteneğinin belirlenmesidir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku kültürü
laboratuvarında 2018-2019 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada krem et renkli, pembe kabuk
renkli, yayılıcı tipte, ABD orijinli Kafr El Zayat No.1 tatlı patates genotipi kullanılmıştır. Bu
genotipin depo kök sürgünleri in vitro’da MS (Murashige ve Skoog, 1962) MS+ 2 mg/l NAA
içeren besin ortamında kültüre alınmıştır (Ozturk et al., 2012). Gelişen in vitro bitkiler yaprak
ve gövde ekplantları kullanılarak 3 farklı konsantrasyonda hazırlanmış besin ortamında 7
Aralık 2018 tarihinde alt kültüre alınarak kallus oluşumları belirlenmiştir. Burada MS+ 1 mg/l
2,4

D
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(dichlorophenoxyacetic asit) (II. No’lu ortam), MS+ 3 mg/l 2,4 D (dichlorophenoxyacetic
asit) (III. No’lu ortam) kullanılmıştır. Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 2 tekerrürlü
kurulan deneme 5 Mayıs 2019 tarihinde kallus oluşumu ve ağırlıkları bakımından
değerlendirilmiştir.

Şekil 1: Kafr El Zayat No.1 genotipinin yaprak eksplantının in vitro rejenerasyonu
Yaprak ve gövde eksplantlarına ait ortalamalar Totemstat (Açıkgöz ve ark., 2004) paket
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar Steel ve Torrie (1980)’ye göre Asgari
Önemli Fark (AÖF) testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.
TARTIŞMA VE BULGULAR
Kafr El Zayat No.1 tatlı patates genotipinin 3 farklı besin ortamında yaprak ve gövde
eksplantlarının kallus ağırlıklarına ait F değerleri Çizelge 1’de, ortalamalar ve AÖF değerleri
Çizelge 2’de ve histogramları Şekil 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. Kafr El Zayat No.1 tatlı patates genotipinin in vitro’da farklı besin ortamı ve
eksplant kaynağına ait varyans analizi sonucu elde edilen F değerleri
Varyasyon kaynağı

Kallus ağırlığı (g)

Eksplant

51.266**

Ortam

188.894**

Eksplant x ortam

39.593**

**

: α= 0.01 düzeyinde önemli

Çizelge 1’deki F değerleri incelendiğinde kallus ağırlığı için eksplant, besin ortamı ve
eksplant x besin ortamı interaksiyonun p≤0,01önem düzeyinde istatistiksel olarak önemli
olduğu görülmektedir.
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Çizelge 2. Kafr El Zayat No.1 tatlı patates genotipinin farklı besin ortamlarında farklı eksplant
kaynaklarına ait ortalamaları
Kafr El Zayat

I.

II.

III.

No.1

ortam

ortam

ortam

Yaprak

1.8

1.7

0.2

1.2

Gövde

0.5

1.6

0.2

0.7

Ort.

1.2

1.7

0.2

AÖFekslantxortam: 0.270

AÖFeksplant :0.156

Ort.

AÖFortam :0.191

Çizelge 2’deki eksplant ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama 1.2 g olarak
yaprak eksplantlarından elde edilmiştir. Besin ortamları karşılaştırıldığında 2 mg/l 2,4-D
içeren (II. No’lu) besin ortamından 1.7 gr olarak elde edilmiştir. Yaprak ve gövde
eksplantlarının 2 ve 3 mg/l 2,4-D içeren ortamlarda farklılık görülmemiştir. Kafr El Zayat
No.1 genotipinin farklı eksplant ve besin ortamı kallus ağırlıklarının dağılımı Şekil 2’de
verilmiştir
Kallus ağırlığı (g)
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
I. Ortam

II. Ortam
Yaprak

III. Ortam

Gövde

Şekil 2. Kafr El Zayat No.1 genotipinin farklı eksplant ve besin ortamı kallus ağırlıkları
dağılımı
SONUÇ
Kafr El Zayat No.1 genotipinin in vitro kallus rejenerasyon yeteneklerinin araştırıldığı bu
çalışmada yaprak eksplantının gövde eksplantlarına göre daha yüksek; litreye 2 mg 2,4 D
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içeren besin ortamlarında 1 ve 3 mg/l içeren ortamlara göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Kalluslar Organogenesis ve Embriyogenesis için başlangıç aşaması olarak kullanılabilir. Elde
edilen kalluslar oksin ve sitokinin içeren ortamlarda alt kültüre alınarak sürgün ve kök
gelişimi sağlanabilir. Elde edilen kalluslar hücre süspansiyon kültürleri oluşturularak
sekonder metabolit üretiminde de kullanılabilir.
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ÖZET
Küreselleşen dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası sınırlar önemini
yitirirken farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmeleri kolaylaşmıştır. Farklı kültürlerden
gelen insanlar arasındaki etkileşim kültürlerarası iletişimin konusunu oluşturmaktadır.
Kültürlerarası iletişim “farklı kültürlerin ya da bir kültür içerisinde yer alan farklı altkültürlerin üyeleri arasında gerçekleşen” (Özdemir, 2011: 29) iletişim sürecini ifade
etmektedir. Günümüzde kültürlerarası buluşmalar pek çok sebeple gerçekleşmekle birlikte
çok kültürlü okulların açılması, uluslararası öğrenci değişim programlarının yaygınlaşması,
yükseköğrenim görmek amacıyla yurt dışına giden ve gelen öğrenci sayılarının artması gibi
sebepler eğitim kurumlarındaki öğrenci profillerinin heterojen bir görünüm kazanmasını
beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla günümüz dünyasında milletler, topluluklar, kültürler
arası ilişkiler geçmişte olduğundan çok daha karmaşık bir boyut kazanırken, kültürlerarası
iletişim ve kültürlerarası duyarlılık kavramları önem kazanmıştır. Küresel boyutta artış
gösteren çok kültürlü yaşam biçimi kültürel etkileşimi beraberinde getirmiştir. Bu çalışma
kapsamında eğitim alma amacıyla yurt dışından ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin
Türk kültürü hakkındaki görüşleri ele alınmaktadır. Yök istatistik veri tabanından alınan
verilere göre 2020-2021 eğitim öğretim yılında 224.048 yabancı uyruklu öğrenci ülkemizde
eğitim görmektedir. Karabük Üniversitesi 9787 yabancı uyruklu öğrenci ile Anadolu
Üniversitesinden sonra Türkiye’de en fazla yabancı uyruklu öğrenci barından ikinci
üniversitedir. İçinde yaşanılan toplumun karakteristik özellikleri bireylerin olayları algılama
biçimleri, değer yargıları, gelenekleri, inanç ve davranış biçimleri üzerinde etkili olmaktadır.
Bu bağlamda araştırmada kapsamında Karabük Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 14
yabancı uyruklu öğrenci ile nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak öğrencilerin Türk kültürü hakkındaki görüşleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası iletişim, Yabancı uyruklu öğrenciler, nitel araştırma.
ABSTRACT
With the technological developments in the globalizing world, while international borders
have lost their importance, it has become easier for people from different cultures to come
together. Interaction between people from different cultures is the subject of intercultural
communication. Intercultural communication refers to the communication process that “takes
place between members of different cultures or different sub-cultures within a culture”
(Özdemir, 2011: 29). Today, although intercultural meetings take place for many reasons,
reasons such as the opening of multicultural schools, the spread of international student
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exchange programs, the increase in the number of students who go to and from abroad for
higher education have brought about a heterogeneous appearance of student profiles in
educational institutions. Therefore, in today's world, while the relations between nations,
communities and cultures have gained a much more complex dimension than in the past, the
concepts of intercultural communication and intercultural sensitivity have gained importance.
The multicultural lifestyle, which has increased on a global scale, has brought cultural
interaction with it. Within the scope of this study, the views of foreign students who come to
our country from abroad to receive education on Turkish culture are discussed. According to
the data obtained from the Yök statistics database, 224,048 foreign students are studying in
our country in the 2020-2021 academic year. Karabuk University, with 9787 foreign students,
is the second university in Turkey after Anadolu University with the highest number of
foreign student bars. The characteristic features of the society we live in affect the way
individuals perceive events, their value judgments, traditions, beliefs and behaviors. In this
context, within the scope of the research, 14 foreign students studying at Karabuk University
and the students' views on Turkish culture were examined by using the structured interview
technique, which is one of the qualitative research methods.
Keywords: Intercultural communication, foreign students, qualitative research.
GİRİŞ
Kültür kapsamı gereği çok farklı tanımlamaları bulunan bir kavramdır. Bu nedenle kültürün
net bir tanımını yapmak oldukça zordur (Tomlinson, 1999, s. 33). Kültür kelimesi dildeki en
karmaşık kelimelerden biri olarak bilinmektedir (Eagleton, 2000, s. 9). Kültür, insan
varlığının ortaya çıkardığı bütün gerçeklikleri kapsamaktadır. Dolayısıyla insan varlığının
sirayet ettiği her şey kültürün bir parçası kabul edilmektedir. Kültür bir nevi doğa ile insan
ilişkisinde doğanın ehlileştirilmesi, yani insanileştirilmesidir. İnsanlar arasındaki her türlü
mütekabil etkileşime ve maddi-manevi olan her türlü üretime kültür denmektedir (Uygur,
1984, s. 17). Kültür, üzerine münakaşa etmeden, yaşarken kullandığımız ve benimsediğimiz
davranışsal normlardır. İnsanlar davranışlarını belirleyen kültürel öğelerin genelde farkında
olmaksızın ya da üzerinde düşünmeksizin onları hayata geçirmektedirler. İnsanlar kendi
kültürlerinde arzulanan, alışkanlık haline getirilen düşünceleri ve eylemleri ortaya
çıkarmaktan “kıvanç” duyarken, aksi durumda ise “utanç” duymaktadırlar. Dolayısıyla insan
kültürün bir ürünü kabul edilmektedir (Fikretoğlu, 1990, s. 7).
Kültürün bir diğer önemli özelliği ise “dil” ile etkileşim halinde bulunmasıdır. Dil, yazılı ve
sözlü kültürün, örf ve adetlerin aktarılmasında, milletler tarafından organik olarak
kullanılmaktadır (Kaplan, 1982, s. 25). Dilin, kültürün aktarımında önemli işlevleri
bulunmakla birlikte kültür; sanat (resim-heykel, müzik, tiyatro, dans, edebiyat, mimari,
sinema, fotoğrafçılık, oyun) aile, hukuk, çalışma tarzı, üretim, tüketim, ulaşım, teknik,
ekonomi, bilim, devlet, yöntem, örgütler, dernekler, okul, kurumlar vb. pek çok unsur
tarafından taşınmakta, aktarılmakta ya da sergilenmektedir. Kültürü tanımlamak için
saydığımız bu kavramlar son derece noksan kabul edilmektedir; çünkü insanın meydana
getirdiği her şey kültür kapsamında değerlendirilmektedir (Kaplan, 1982, s. 26).
Kültür, en genel tanımlamayla bir toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve kendinden
sonraki nesillere aktardığı her türlü maddi ve manevi unsuru kapsamaktır. Kültürün tanımı ve
kapsamına yönelik pek çok yaklaşım bulunmaktadır. Fiske ’ye (2010, s. 35) göre kültür,
sadece kendi içinde gelişip büyüyebilen dışarıdan ya da yukarıdan dayatılamayan, kendi
içinde yaşayan canlı bir süreci ihtiva etmektedir.
Eliot (1949, s. 4, 5) kültürün önemli üç şartını şöyle sıralamıştır: İlki, kültür; organik bir
yapıdır (planlanamaz). Bu sayede sosyal çevrelerde organik olarak gençlere
aktarılabilmektedir. İkincisi ise kültürün; coğrafi şartlarda yerel kültürler olarak
çözümlenebilir olmasıdır. Üçüncüsü, kültürün; bir parçası olan dinin, evrensel çapta aynı
doktrini anlatmasına rağmen yerel çapta farklı ibadetlere ve şahsiyete elverişli olmasıdır.
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Medeniyetle kültürün iç içe olduğunu söyleyen Eliot, bu şartlar olmadan yüksek bir
medeniyete kavuşmanın mümkün olmayacağını ifade etmektedir.
1.Kültürlerarası İletişim ve Yükseköğretim
Edward Hall yaptığı karşılaştırmalı kültür çalışmalarıyla kültürel araştırmalarını iletişim
alanına genişletmiştir ve araştırma tekniklerinin iletişim alanında da kullanılmasını
sağlamıştır. Araştırma neticesinde Hall, kültür ve iletişimi bağlantılı, ayrılamayan iki kavram
olarak görmüş ve birlikte tanımlamıştır. Hall’e göre kültür iletişimdir. Kültürlere ait iletişim
olgusunu anlamak, uçsuz bucaksız, sonu olmayan insan davranışlarını anlamamızı ve
tanımlamamızı sağlamaktadır. Bu davranışlar bölgesi Hall tarafından sessiz dil olarak tavsif
edilmektedir. Sessiz dil yalnızca o kültürün pratik işleyişi içerisinde, farklı bir kültürün içinde
yer alarak bu pratik esasları anlama ve içselleştirmekten geçmektedir. Uluslararası göçün
yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, zorunlu olarak beraber yaşayan bireyler arasında çok
çeşitli kültür unsurları ortaya çıkmaktadır. İnanç ve dil sistemleri kuşkusuz çeşitli kültür
unsurlarının başında gelmektedir. Kültür, dil ve inanç sistemlerini insanların davranışlarını
yönlendirmede pratik unsurlar olarak ortaya koymaktadır. Karşımıza çıkan bu pratik unsurlar
kültürlerin uyumlu olabilmesini ve iletişim engellerini aşabilmedeki temel görevi
üstlenmektedir (Hall, 1959, s. 122: akt. Oyur, 2019, s. 68).
Hall’e göre (1959, s.118), kültürü araştıran bir kişi gerçekten kültürün değişikliğini tanıtmaya
yardımcı olmak istiyorsa informal düzeyde neler olduğunu öğrenmeli ve hangi informal
uyarlamaların günlük işleyişte en başarılı olduğunu, günlük hayata girdiğini anlamaya
çalışmalıdır.
Dil insanların kültürlerini belirlemede en büyük aktörlerden biri olsa da farklı kültürden
insanları yalnızca farklı dilleri ile ayrıştırmak mümkün değildir. Farklı kültürden insanlar
yalnızca farklı dilleri konuşmamaktadır. İçsel, duyusal manada farklılıklar ile birbirilerinden
farklı dünyalara sahiptirler (Hall, 1966, s. 2). Lie (2007:12-13) farklı kültürlerden bireylerin
bir araya gelmeleriyle farklı kültürlere temas etme, onları tanıma fırsatı yakaladıklarını ve
aslında bireylerin farklı bir kültürü tanımaya çalışırken kendi kültürlerini tanıma ve tanımlama
imkanı bulduklarını ifade etmektedir. Günümüzde küresel boyutta artış gösteren çok kültürlü
yaşam biçimi kültürel etkileşimi beraberinde getirmiştir. Zorunlu ya da gönüllü sebeplerle
yaşanan uluslararası göçler, kültürlerarası iletişim kavramını gündeme getirmiştir. Göç her ne
sebeple yapılırsa yapılsın farklı kültürlerden gelen bireylerin bir arada ve farklılıklarla uyum
içinde yaşamalarını gerekli kılmaktadır.
Dünya’da ve Türkiye’de özellikle yükseköğretim amacıyla kendi ülkelerinden kalkıp birçok
öğrenci başka ülkelere öğrenim görmeye gitmektedir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye’deki
üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 178 bine ulaşmıştır. Bu sayının
2023 yılında 250 bine yükseltilmesi hedeflenmektedir (https://studyinturkey.net/turkiyedekiyabanci-ogrenci-sayisi/). Başka bir ülkede üniversite okumak amacıyla bulunan öğrenciler
kendileriyle birlikte bir kültürü de yanlarında getirmektedirler. Bu kapsamda yükseköğretim
kurumları kültürlerarası iletişimin yoğun olarak yaşandığı alanlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Karabük üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından Türkiye’de en üst sıralarda
yer almaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Karabük Üniversitesi’ndeki yabancı
uyruklu öğrenci sayısı 9 bin 787 olmuştur. Karabük Üniversitesi, Anadolu Üniversitesinden
(11 bin 663 yabancı uyruklu öğrenci) sonra Türkiye’de en fazla yabancı uyruklu öğrenci
barından ikinci üniversite konumundadır (istatistik.yok.gov.tr). YÖK istatistik veri tabanından
alınan verilere göre Karabük Üniversitesinde 90 farklı ülkeden toplam 9 bin 787 yabancı
uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir.
Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik literatür taraması yapıldığında konuya ilişkin çok sayıda
tez ve makale yayınlandığı görülmüştür. Konuya ilişkin olarak Google Akademik arama
motorunda yapılan aramada 9 binden fazla makale bulunmuştur. YÖK Tez Merkezi’nde
yapılan aramada ise yabancı uyruklu öğrenci başlıklı 402 adet tez bulunmuştur. Karabük
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Üniversitesi özelinde yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin yapılan literatür taraması sonucunda
aşağıdaki çalışmalara ulaşılmıştır.
Yıldıran ve arkadaşlarının 2016 yılında gerçekleştirdikleri “Yabancı Uyruklu Lisans
Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi” başlıklı çalışmada yabancı uyruklu
öğrencilerin Türkiye’yi eğitim amacıyla tercih etmelerinin sebeplerini yabancı uyruklu
öğrencilerin hangi ülkelerden geldiklerini ortaya koymaktadır.
Zavalsız ve Gündağ tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin
Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği)” başlıklı çalışmada başka bir
ülkeden gelen öğrencilerin yabancı topluma alışma, uyum süreci incelenmektedir. Yapılan
çalışma ile öğrencinin hangi konularda zorlandıkları, hangileri konulara daha çabuk adapte
oldukları ve bu süreçte yaşadıkları psiko-sosyal durumları incelenmiştir.
İnce ve Koçak tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen “Socıal And Cultural Problems Of
Foreıgn Students Who Study At Unıversıtıes In Turkey” başlıklı çalışmada Karabük
Üniversitesi’nde öğrencim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı problemleri
saptamıştır. Yapılan çalışmaya göre yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı problemler şöyle
tespit edilmiştir: Öğretim metodundaki farklılar, yiyecek ve içecekler, iletişim, barınma,
mevsimsel farklıklar.
2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Yapılan çalışma; yabancı uyruklu öğrenciler, Türk kültürü hakkında ne düşünüyorlar, Türk
kültürünü nasıl görüyorlar, bunu ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Yapılan çalışmada, nitel
araştırma tekniklerinden görüşme (mülakat) tekniğini seçilmiştir. Bu açıdan farklı görüşme
(mülakat) tekniklerinden yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşme formu hazırlanmıştır.
Yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı önceden belirlenmiş sorular hazırlar, bu
sorular en fazla 10 tane olabilir, ideal sayı 3-5 civarındadır. Sorular katılımcıya kısa bir süre
içerisinde içinde sorulur ve alınan yanıtlar kayıt edilir (Sönmez & Alacapınar, 2014, s. 152).
Önceden hazırlanmış olan görüşme sorularına mutabık kalınır. Katılımcıya sadece bu sorular
sorulur. Katılımcının cevaplarına müdahale edilmez, tartışma yapılmaz ve görüşme anında
katılımcının cevapları yorumlanmaz, verilen cevap salt kayıt edilir (Cebeci, 1997, s. 64).
2.1.Araştırmanın Sınırlılıkları
Katılımcılara çevrimiçi koşullar altında ulaşılmıştır. Toplam 14 yabancı uyruklu öğrenci ile
mülakat gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, kendilerine bir rumuz belirlenmesi istenmiştir.
Nereli oldukları dışında kişisel bilgileri de sorulmamıştır. Bu iki soru dışında konuya ilişkin
toplamda 7 soru sorulmuştur. Sorular bulgular kısmında incelenecektir. Katılımcılardan uzun
yanıtlar verilmesi istenmiştir. Lakin verilen kısa yanıtlara da müdahale edilmemiştir. Verilen
kısa yanıtlar (evet, hayır şeklinde) soruyla birleştirilerek aktarılmıştır.
3. Bulgular
3. 1. Araştırmaya Katılan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyrukları
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Öğrenci

Yüzdelik

Sayısı
Afganistan

3

%21,4

Azerbaycan

2

%14,2

Çad

1

%7,1

Irak

1

%7,1

Kazakistan

1

%7,1

Özbekistan

1

%7,1

Senegal

1

%7,1

Somali

1

%7,1

Suriye

1

%7,1

Türkmenistan

1

%7,1

Yemen

1

%7,1

Toplam

14

%100

Çalışmaya 11 farklı ülkeden toplamda 14 öğrenci katılmıştır. Afganistan’dan 3 öğrenci,
Azerbaycan’dan 2 öğrenci ve tabloda adı geçen diğer ülkelerden birer öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
3. 2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Dili Hakkındaki Görüşleri
Afganistanlı öğrencilerin Türkçe dili hakkında görüşleri şöyledir: Afganistanlı iki öğrenci
"Evet, Türkçeyi anlamakta ve öğrenmekte zorlanıyorum” derken Afganistanlı bir öğrenci ise;
“Hayır, Türkçeyi anlamakta ve öğrenmekte zorlanmıyorum” demiştir.
Azerbaycanlı öğrencilerin Türkçe dili hakkında görüşleri şöyledir: Azerbaycanlı bir öğrenci ;
“Altay dilinin zor olduğu kesindir ama yine de nazik kelimelerin çok olduğu bir dildir”
yanıtını vermiştir. Azerbaycanlı başka bir öğrenci ise; “hayır Türkçeyi anlamakta ve
öğrenmekte zorlanmıyorum” demiştir.
Somalili, Iraklı, Özbekistanlı, Suriyeli, Türkmenistanlı öğrenciler “hayır, Türkçeyi
öğrenmekte ve anlamakta zorlanmıyorum” demiştir.
Çadlı ve Yemenli öğrenciler, “Türkçeyi anlamakta ve öğrenmekte biraz zorlanıyorum” yanıtı
vermişlerdir.
Kazakistanlı öğrenci “Bazen zorlukları yaşıyorum ama Türkçe sözlük (özellikle Türk Dil
Kurumu) ve Google bana yardım ediyor” şeklinde yanıt vermiştir.
Senegalli öğrenci “Evet çünkü orijinal diline yabancı her dil zor ama istek ve çalışmayla
Türkçeyi öğrenip anlayacağız” demiştir.
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3. 3. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Kültürü Hakkındaki Görüşleri
Afganistanlı öğrenciler Türk kültürü hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmişlerdir: Afganistanlı
birinci öğrenci; “Evet bence Türk kültürü en iyisi” Afganistanlı ikinci öğrenci “Türk kültürü
çok iyi bir kültür” Afganistanlı üçüncü öğrenci ise “Türk kültüründe en beğendiğim şey
insanların birbirlerine güvenmesidir” yanıtını vermiştir.
Azerbaycanlı öğrenciler Türk kültürü hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtmişlerdir:
Azerbaycanlı bir öğrenci “genel olarak Türk devletlerinin görülme duygusuna daha çok
ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu yüzden yüksek sesli konuşmayı, zekadan çok fiziğe önem
verdiğini ve söyleyebiliriz.” yanıtını vermiştir. Azerbaycanlı diğer öğrenci ise “Her insanla
anlaşılabilir herkesi anlamak istersen” demiştir.
Çadlı öğrenci, Türk kültürü hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Türk kültürünü iyi
buldum çünkü Türkler güzel ve sonra herkesi sevdiler.” Iraklı öğrenci ise “Benim yaşadığım
çevreden pek farklı değil, gayet kültürlü buluyorum” yanıtını vermiştir.
Kazakistanlı öğrenci, Türk kültürü hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Türk kültürüne
çocukluğumdan beri yakınım. Yaşadığım yerde birçok Türkler yaşıyor, bu nedenle bazı
arkadaşlarım da Türkler. Türk düğün kültürünü biliyorum ve birkaç kez kendim de Türk
düğününde bulundum. Türkiye'ye ilk geldiğimden beri burada hiçbir şey beni şaşırtmıyor.
Kültürünüz hakkında çok iyiyim ve ona zaten alıştım.”
Özbekistanlı öğrenci ise “Türkler çok misafirperver” demiştir.
Senegalli öğrenci, Türk kültürü hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Benim için Türk
kültürü güzel bir kültür kesinlikle bizim kültürümüzden çok farklı ama çok ilginç buldum.”
Somalili öğrenci ise Türk kültürünü Türk yemekleri üzerinden açıklamış “Güzel yemekler”
demiştir.
Suriyeli öğrenci, Türk kültürü hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Türk kültürü ile
Arap kültürü arasında birçok ortak şeyler vardır. Onlardan biri de kültürdür. Bence Türk
kültürünü yaşayan insanların artık onlara vazgeçilmez bir şey olmuştur.
Türkmenistanlı öğrenci ise “aynı kültür” demiştir.
Yemenli öğrenci, Türk kültürünü “güzel” bulduğunu belirtmiştir.
3. 4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Yemekleri Hakkındaki Görüşleri
Afganistanlı öğrenciler Türk yemekleri hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir: Afganistanlı
iki öğrenci “evet, Türk yemeklerini farklı buluyor ve seviyorum.” Afganistanlı diğer bir
öğrenci; “hayır malzeme ve şekil olarak farklı değil, ancak tat olarak biraz farklı, bazılarını
beğeniyorum.”
Azerbaycanlı öğrenciler Türk yemekleri hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir:
Azerbaycanlı bir öğrenci; “farklılaştırılmış aynı yemek çeşitler vardır. Tat meselesine gelince
Türkiye’de nüfus fazla olduğu için üretiminde hızlı büyümesi sebeple kullanılan ilaçlar
gıdanın tat kalitesini düşürmektedir. Buda yemekleri etkilemektedir.” Azerbaycanlı diğer bir
öğrenci ise “evet, Türk yemeklerini farklı buluyor ve seviyorum” yanıtını vermiştir.
Çadlı öğrenci Türk yemekleri hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmiştir: “Evet farklı var. Türk
yemekleri seviyorum”, “Iraklı öğrenci ise “Türk yemekleri farklı bulmuyorum çok severim”
demiştir.
Kazakistanlı öğrenci “Aslında aramızda büyük bir fark yok, tam olarak Türk yemekleri beni
şaşırtmıyor. Türk yemeklerini seviyorum, özellikle çeşitli çorbalar.”
Özbekistanlı öğrenci “Türk yemekleri farklı değil. Çok seviyorum.”
Senegalli öğrenci Türk yemekleri hakkındaki “Türk yemekleri çok güzel ben şahsen ben çok
severim”
Suriyeli öğrenci ise “Türk yemeklerini farklı buluyorum. Bunun sebebi de Türkler genellikle
baharat kullanmamalarıdır. Ama bazı ailelerden yemek davetini aldım. Gittim ve yedim.
Yediğim yemeğin tadı öyle güzel ki hayatımda öyle bir yemek yediğimi hatırlamıyorum”
demiştir.
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Somalili ve Türkmenistanlı öğrenciler Türk yemekleri hakkındaki görüşlerini şöyle
belirtmiştir: “Evet, Türk yemeklerini farklı buluyor ve seviyorum”
Yemenli öğrenci “Hayır. Çok güzel, Türk yemeklerini farklı bulmuyorum ve seviyorum”
demiştir.
3. 5. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Kültürel Farklılıklara İlişkin Görüşleri
Afganistanlı öğrenciler kendi kültürleri ve Türk kültürü arasındaki farklardan ve
benzerliklerden şöyle bahsetmiştir: Afganistanlı bir öğrenci “bana göre Türk kültürü bizim
kültürümüze çok yakın ama hiçbir fark görmüyorum. Afganistanlı ikinci öğrenci “evet, Türk
kültürü ve kendi kültürümüz arasında benzerlikler ve farklar görüyorum” demiştir.
Afganistanlı üçüncü öğrenci ise; “Her iki ülkede Müslüman olduğu için çok bir fark
göremiyorum” yanıtını vermiştir.
Azerbaycanlı öğrenciler kendi kültürleri ve Türk kültürü arasındaki farklardan ve
benzerliklerden şöyle bahsetmiştir: Azerbaycanlı bir öğrenci; “kadınlara olan değer Türk
kültüründe eşittir ve bu yüzden kadınlara fetiş olarak bakılmaz. Kendi kültürümüzde daha
eşitlik olmadığı için kadın kadınlara saygı bir tik daha üstünlük taşır. Yani hangisinin güzel
olduğunu söyleyemeyiz her iki kültürde de avantaj ve dezavantajlar vardır. Rimel çok sürmek
göze zarar az sürmek güzel göstermez. Ortayı bulmak zor”. Azerbaycanlı başka bir öğrenci;
“İnsanlara saygılı olmasını. Örf ve adetlerini…” şeklinde yanıtlamıştır.
Çadlı öğrenci, kendi kültürleri ve Türk kültürü arasındaki farklardan ve benzerliklerden şöyle
bahsetmiştir: “Büyük bir fark yok ama bayram, dans, düğün gibi zamanlarda bile fark var…”
demiştir.
Iraklı öğrenci, kendi kültürleri ve Türk kültürü arasındaki farklardan ve benzerliklerden şöyle
bahsetmiştir: “çok benziyor adetler, yemekle, insanların düşünceleri. Eğitim açısından Irak
yöntemleri daha etkili olduğunu düşünüyorum çok daha sıkı olduğu için öğrenciler çalışmak
zorunda kalıyor.”
Kazakistanlı öğrenci ise “Aslında Türk kültürü ile daha önceden tanıştım. Yaşadığım yerde
birçok Türk insanları bulunuyor. Aynı zamanda çocukken bazı arkadaşlarım da Türk oldu.
Yani, bu kültüre erken yaşta alıştım ve halkımın kültürü ile bazı benzerlikleri buluyordum.
Ama dürüstçe, farklılık ve benzerlikleri veremiyorum çünkü zaten bu kültürlerden (hem
benim hem de Türk) ikisinden de karakterime çok şey aldım” yanıtını vermiştir.
Özbekistanlı öğrenci, “çayı Türkler gibi çok içiyoruz. Anne babamıza siz diye hitap ediyoruz.
Senegalli öğrenci ise “Benim kültürüm Türk kültüründen farklı, örneğin insanlar arasındaki
dayanışma ve özellikle bazı insanların nezaketi gibi benzerlikler var ama aynı zamanda
Müslüman dinini tekeline alan ve diğer dinleri terk eden Karabük’te kilisenin olmaması gibi
farklılıklar da var. Burada Karabük’te sadece camiler var” demiştir.
Somalili öğrenci, kendi kültürleri ve Türk kültürü arasındaki farklardan ve benzerliklerden
şöyle bahsetmiştir: Yemek farkı ve giyinmeye…
Suriyeli öğrenci, “din konusunda benzerlikler vardır diyebilirim. Farklı olan tarafı ise bazı
Türkler genellikle sosyal hayata odaklanmazlar. Yani tek cümle ile işten eve evden işe...
Türkmenistanlı ve Yemenli öğrenci ise kendi kültürleri
ile Türk kültürünün birbirine
benzediğini belirtmektedir.
3. 6. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri
Afganistanlı öğrenciler, Türklerin onlara karşı olan davranışlarının ayrımcılığı hakkında
şunları söylemiştir: Afganistanlı bir öğrenci; “Hayır, Türklerin davranışlarını ayrımcı
bulmuyorum” demiştir. Afganistanlı başka bir öğrenci; “çok iyi davranışlar var” derken diğer
bir Afganistanlı öğrenci ise “bana karşı pek şahit olmadım ama diğer yabancılara şahit
olduğum oldu” yönünde görüş bildirmiştir.
Azerbaycanlı öğrenciler, Türklerin onlara karşı olan davranışlarının ayrımcılığı hakkında
şunları söylemiştir: Azerbaycanlı bir öğrenci; “hayır, insan her yerde insandır. Öğretilen
disiplinler farklı olabilir. Kimse güzele çirkin diyemez desen de sadece lafta olur.”
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Azerbaycanlı başka bir öğrenci ise; “hayır, Türklerin davranışlarını ayrımcı bulmuyorum,
demiştir.
Çadlı öğrenci Türklerin kendilerine karşı bir ayrımcılık yapmadığını belirtmiştir.
Iraklı öğrenci, “benim çevrem beni hep sever hepsi onlardan biriymiş gibi davranır hatta
bazen yabancı olduğumu unutuyorum, sadece bir huylarını sevmem; bazı özel şeyleri çok
merak ediyorlar ve zorla öğrenmeye çalışıyorlar, en çok komşular tarafından görüyorum
bunu. Rahatsız edici.
Kazakistanlı öğrenci, “İlk geldiğimde kendime SADECE harika bir davranış hissettim. Oda
arkadaşlarım, ben Türkçe anlamamam ve onlar İngilizce anlamamasına rağmen bana çok iyi
davrandı ve iletişim kurmaya çalıştılar. Onları kardeş gibi seviyorum diye söylesem yalan
söylemem. 18. doğum günümü Türkiye'de kutladım ve o gün onlar benim için küçük bir pasta
hazırdılar. Bugün kalbimde o kadar kaldı ki şimdi bile gözlerimde mutluluktan gözyaşı
duruyor.
Özbekistanlı öğrenci, Türklerin ona karşı olan davranışlarının ayrımcılığı hakkında şunları
söylemiştir: “Ayrımcı değiller ama kendi milletine çok düşkünler…”
Senegalli öğrenci, “hatta her ülkede diyebilirim ki tüm dünyada iyiler ve kötüler var ki
Türklerde olduğu gibi çok iyi Türkler olduğu gibi çok kaba ve çok ırkçı başkaları da var.”
Somalili öğrenci, hayır, Türklerin davranışlarını ayrımcı bulmuyorum, demiştir.
Suriyeli öğrenci, “bazı durumlarda evet ayrımcı buluyorum. Özellikle ırkçılık konusu...”
Türkmenistanlı öğrenci, Türklerin ona karşı olan davranışlarının ayrımcılığı hakkında şunları
söylemiştir: Hayır kardeşiz…
Yemenli öğrenci, Türklerin ayrımcılık yapmadığını “Ayrımcılık yok…” diyerek belirtmiştir.
3. 7. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe İçerik Tüketme Durumları (Film, dizi, video,
kitap, dergi, haber, sosyal medya içerikleri)
Afganistanlı öğrenciler, Türkçe içerik tüketme tutumlarına dair şunları söylemişlerdir:
Afganistanlı bir öğrenci; 1evet, Türkçe içerikler tüketiyorum. Afganistanlı diğer bir öğrenci;
“Evet, hayır, bazı içerikleri tüketiyorum, bazılarını hayır.” Yine Afganistanlı başka bir öğrenci
“Evet komedi videolar izlerim, haber ve sosyal medya da izlerim” şeklinde yanıt vermiştir.
Azerbaycanlı öğrenciler, Türkçe içerik tüketme tutumlarına dair şunları söylemişlerdir:
Azerbaycanlı bir öğrenci; “eskiler hariç günümüzde pek yeni görüşler olduğu bir ideolojinin
olduğunu söyleyemeyiz.”
Azerbaycanlı başka bir öğrenci; “evet, Türkçe içerikler
tüketiyorum” demiştir.
Çadlı öğrenci, “Evet, Türkçe içerikler tüketiyorum.
Iraklı öğrenci, “Evet en güncel olarak yargı dizisini izlerim” yanıtını vermiştir.
Kazakistanlı öğrenci, Türkçe içerik tüketme tutumuna dair şunları söylemiştir: “Son zamanda
film ve dizileri tam olarak seyretmiyorum (Türkçe olmayan de bile) ancak Türkçe müziği çok
seviyorum. En sevdiğim grup "Adamlar"'dır. Onların bütün albümlerini dinledim: "Eski
Dostum Tankla Gelmiş", "Rüyalarda Buruşmuşuz" ve "Dünya Günlükleri". Maalesef, kitaplar
için zamanın kalmıyor. Sosyal medyada (Instagram'da) bazen Türkçe komedi takip ediyorum”
Özbekistanlı öğrenci, Türkçe içerik tüketme tutumuna dair şunları söylemiştir: Kırmızı oda
dizisi, tarihi romanlar, sosyal medyadan da haberleri takip ediyorum.
Senegalli öğrenci, “Evet evet, bazen Türk filmleri izliyorum beni çok etkileyen ve çok
sevdiğim biri var adı benim Dünyam…”
Somalili öğrenci, “Evet, Türkçe içerikler tüketiyorum” demiştir.
Suriyeli öğrenci, “Erada izliyorum ama sürekli olarak takip ettiğim bir şey yoktur.”
Türkmenistanlı bir öğrenci, “Mustafa Ceceli dinliyorum…” yanıtını vermiştir
Yemenli öğrenci, Türkçe içerik tüketme tutumuna dair şunları söylemiştir: “Evet Çukur…”
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3. 8. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türk Kültürüne Adapte Olma Konusundaki
Düşünceleri
Afganistanlı öğrencilerin, Türk kültürüne adapte olmak hakkındaki görüşleri şöyledir:
Afganistanlı iki öğrenci “Hayır, Türk kültürüne adapte olmakta zorlanmıyorum, demiştir.
Afganistanlı başka bir öğrenci ise; “Pek değil” cevabını vermiştir.
Azerbaycanlı öğrencilerin, Türk kültürüne adapte olmak hakkındaki görüşleri şöyledir:
Azerbaycanlı bir öğrenci; “Tabi her şartta bir kültüre alışmak zordur ama açıklayıcı olarak
bana dokunmayan yılan bin sene yaşasın kafası var.” Azerbaycanlı başka bir öğrenci ise;
“Hayır, Türk kültürüne adapte olmakta zorlanmıyorum” demiştir.
Çadlı, Iraklı, Kazakistanlı, Özbekistanlı, Somalili, Suriyeli, Türkmenistanlı, Yemenli
öğrenciler: Hayır, Türk kültürüne adapte olmakta zorlanmıyorum, cevabını vermiştir.
Senegalli öğrenci bu soruya yanıt vermemiştir.

SONUÇ
Araştırmada yabancı uyruklu öğrenciler, Türk dilini öğrenme ve anlama konusunda fazla
zorluk çekmediklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğrenciler Türk kültürüne olumlu
yaklaşmaktadırlar. Yine yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini beğenmektedir.
Elde edilen bulgular ışığında yabancı uyruklu öğrenciler Türk kültürü ile kurdukları ilişkide
önemli, kallavi problemler ve sorunlar yaşamamaktadır.
Aksine Türk kültürünü
benimsediklerini, kendi kültürlerinden çok ayrı görmediklerini belirtmektedir. Bunu dille
ilişkilendirmemiz mümkündür, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi anlamakta ve
öğrenmekte kallavi sorunlar yaşamadıklarını, kısmen zorlanmadıklarını söyleyebiliriz. Bu
açıdan kültürün en önemli aktarıcısı olan dilinde kültürü anlamadaki önemi ortaya
çıkmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk kültürüyle kurdukları ilişkiyi, Türkçe dilini
iyi öğrenmelerine ve anlamlarına bağlayabiliriz.
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II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN SONU: ÜÇTƏRƏFLİ 10 NOYABR BƏYƏNATI, ŞUŞA
BƏYƏNNAMƏSİ.
Dilarə Hacıyeva
Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.

Açar sözlər: Şuşa Bəyənnaməsi, Qars müqaviləsi, Azərbaycan, Türkiyə, Ərazi bütövlüyü, status,
atəşkəsin elan edilməsi
2020-ci ildə Azərbaycanın 44 gün davam edən, haqq-ədalət savaşı olan II Qarabağ müharibəsində
Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi siyasi dəstəyi ilə dostluq, qardaşlıq münasibətləri ən yüksək
zirvəyə yüksəlmışdır. Şuşada Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Təyyub Ərdoğanın qarşılama
mərasimində çıxışında Türkiyə ilə münasibətlərə böyük önəm verərək cənab İlham Əliyevin dediyi:
“Bu gün Şuşada dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bizim birliyimizi göstərir. İkinci
Qarabağ müharibəsi başlanan gündən, ilk saatlardan əziz qardaşım, sayın Cümhurbaşqanı Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Azərbaycana birmənalı, dəqiq və açıq dəstək ifadə etmişdir. Müharibənin ilk
saatlarından o demişdir ki, Azərbaycan tək deyil. Bu, həm bizi ruhlandırdı, eyni zamanda, müdaxilə
etmək fikrində olan bütün qüvvələri, dairələri dayandırdı, durdurdu. Dedi ki, Türkiyə Azərbaycanın
yanındadır və müharibənin ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın və Türkiyə
Cümhuriyyətinin, qardaş türk xalqının dəstəyi bizə əlavə güc verirdi. Bu siyasi və mənəvi dəstək
bizi ruhlandırırdı. Türkiyənin bütün yerlərindən gələn mesajlar, təbriklər, dəstək, həmrəylik
ifadələri bir daha bütün dünyaya bizim birliyimizi nümayiş etdirdi“ ifadəsi böyükdən kiçiyə bütün
Azərbaycan xalqının qəlbindən gələn sevginin nümayişidir. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan
tərəfindən işğalından sonrakı illərdə dövlətimiz qeyri-qanuni zəbt olunmuş əraziləri azad etmək
üçün məsələnin beynəlxalq səviyyədə sülh yolu ilə həllinə çalışırdı. Bununla parallel bu illər ərzində iqtisadiyyatını dirçəldən Azərbaycan Rusiya, İsrail və Türkiyədən müasir silahlar, hərbi texnika
və pilotsuz uçuş aparatları almaqla öz ordusunun təchizatını gücləndirərək onu modernləşdirdi.
Azərbaycanın iqtisadi gücü, xalqın əzmi və iradəsi, xalq-iqtidar birliyi, müasir ordu quruculuğu
qələbəni təmin edən mühüm amillər oldu. İşğaldan keçən 30 il ərzində səbirlilik və təmkin nümayiş
etdirən və öz ərazisini işğaldan dinc yolla azad etmək istəyən Azərbaycan Ermənistanın bu dəfəki
hərbi təxribatlarına çox sərt reaksiya verdi. Ermənistan Azərbaycanın qətiyyətli, kəskin müdafiə
xarakterli cavab reaksiyasından və ondan da daha çox gözlədiyi dəstəyi Rusiyadan ala bilmədiyi
üçün çaşqınlıq keçirərək, cəbhənin bütün istiqamətlərində darmadağın oldu.

2020-ci ilin 27

sentyabrda düşmənin xain atəşlərinə cavab olaraq xalqımızın torpaqların işğaldan azad edilməsi
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uğrunda başladığı Vətən müharibəsi “münaqişə zonası Dağlıq Qarabağda” 2020-ci il 10 noyabrında
atəşkəs elan edilməsi və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması ilə sona çatdı. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 2020–ci ilin 10 noyabrında Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə
Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya dövlət liderlərinin üçtərəfli birgə Bəyanatı imzalandı. Üçtərəfli
Bəyanatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan tərəfindən baş nazir
Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin imzalayıblar. Bu tarixdən
sonra tərəflər Azərbaycan Respublikası və Ermənistan hazırda tutduqları mövqelərdə qalmalıdırlar.
Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə
atəşkəsə nəzarət üzrə “sülhməramlı mərkəzin” yaradılması müəyyən edib. Dağlıq Qarabağda təmas
xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan,
90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı
kontingentinin yerləşdirilməsi razılaşdırılıb. Beləliklə, Bəyanata əsasən razılaşdırıldı ki, Dağlıq
Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq
Laçın dəhlizi (5 km.enliyində) Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Rusiya
Federasiyasının göstərilən tərkibdə sülhməramlı kontingentinin

erməni silahlı qüvvələrinin

çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilərək, qalma müddəti 5 il müəyən edildi. Tərəflərdən biri
müddətin bitməsinə 6 ay qalmış onun xitam verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etməzsə, müddətin
yenidən növbəti 5 ilə uzadılması nəzərdə tutuldu. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il
tarixinədək qeyri-qanuni işğal etdiyi Kəlbəcər rayonunu, 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam
rayonunu, 1dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu və bizim digər bölgələrimizi bir atəş
açmadan torpaqların əsil sahibinə Azərbaycana qaytarmağa məcbur oldu.Ermənistan vətəndaşların,
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə
Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət
verdi. Naxçıvan ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının
inşası razılaşdırıldı. Bu tarixdən sonra tərəflər hazırda tutduqları mövqelərdə qalmalı, razılaşmalara
əməl edilməsinə “sülhməramlı mərkəz” nəzarət etməli oldu. Bölgədəki iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti, Sərhəd Xidməti orqanlarının nəzarəti
altında

həyata keçirilir, Ermənistan vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki

istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verirdi. Azərbaycan öz
növbəsində Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin
hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən
Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun növbəti üç il ərzində inşası müəyyən edilir və bununla
da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcəkdə yerdəyişməsi
nəzərdə tutuldu. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslər, habelə cəsədlərin mübadiləsi
həyata keçirilməli idi. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında
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məcburi köçkünlərin və qaçqınların Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara öz dədə -baba
torpaqlarına geri qayıtması müəyyənləşdirdi.
Şuşa Bəyənnaməsində deyildiyi kimi “Türkiyənin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində
Türkiyə- Rusiya Birgə Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin regiondakı sülhün, sabitliyin və
rifahın təmin edilməsində mühüm rol oynadığını tərəflər vurğulayırlar.” İkinci Qarabağ müharibəsi
tarixdə qaldı, 44 günlük müharibə nəticəsində Ermənistan ordusu tam məhv edildi. Ermənistan diz
çökdü, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və məcbur olub, kapitulyasiya aktına imza atdı. Otuz ilə
yaxın davam edən işğala, heç bir nəticə verməyən danışıqlara son qoyuldu. 10 noyabr 2020-ci ildə
imzalanmış Bəyanat regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsnə xidmət etməli, tərəflər buna
hədəflənməlidirlər. Azərbaycan Bəyanat imzalanan andan onun şərtlərinə uyğun olaraq hərbi
əməliyyatları dayandırıb, azad olunmuş

torpaqlarında dinc quruculuq işləri aparır növbəti

mərhələlərin icra olunması üçün əlindən gələni edir. Üçtərəfli Bəyanatı imzalamağ məcburiyyətində
qalan Ermənistan həmişəki kimi razılaşmanı pozmağa cəhd etməklə beynəlxalq huquq normalarına
zidd olan müharibə cinayətlərini törətməkdə davam edir. Çünki xislətində faşizmə sadiqlik vardır.
Döyüşsüz sürünüb çıxdığı üç rayonun və digər minalanmış ərazilərin xəritələrini verməməklə və
ya qeyri –dəqiq xəritələr verməklə hərbiçilərin və mülki insanların mina hərbi və mülki insanların
minaya düşməsinə və sağlamlıqlarını itirməsinə səbəb olur. Hər bir minaya düşmə halı ermənilərin
növbəti cinayətidir və bir gün gələcək ermənilər bunun da cavabını verəcəklər.
. Ikinci Qarabağ müharibəsi başlayandan Türkiyə Respublikası xarici işlər nazirlərinin və milli müdafiə nazirlərinin, əsasən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfərləri, verdiyi bəyanatları sayəsində döyüş meydani və beynəlxalq arenada yüksək səviyyədə Azərbaycana dəstək olmuşdur. Xarici
işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun, milli müdafiə naziri Hulusi Akarın, parlamentin spikeri Mustafa
Şentopun və siyasi partiyaların nümayəndələrinin Bakıya səfəri bu dəstəyin ən mühüm göstəricilərindən biri olmuşdur. Prezident Ərdoğan hər çıxışında Azərbaycana qələbə üçün tələb olunan hər
şeyin yerinə yetiriləcəyini, ermənilərin işğal etdikləri torpaqların azad edilməsi üçün lazım olan
dəstəyin göstəriləcəyini və bunu davam etdirəcəyini bildirdi. Rusiya nümayəndə heyətinin saziş
bağlanandan sonra Ankaraya gəlməsi və ikitərəfli danışıqların aparılması Rusiyanın rəsmi Ankaranın bu prosesdə iştirakını etiraf etməsinin sübutu oldu.
Azərbaycan və Türkiyə iki qardaş ölkə indiyədək imzalanmış beynəlxalq sənədlərə o cümlədən 13
oktyabr 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinə sadiqlik ruhunu təsdiq edərək 15 iyun 2021-ci
ildə Şusa şəhərində Bəyənnamə imzaladılar. İmzalanmış Bəyannamə tarixə əsaslanır. Şuşa
Bəyənnaməsi

iki qardaş xalqın milli-mənəvi sərvət kimi

dəyər verdiyi xalqlarımızın böyük

liderləri, öndərləri Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim
kədərimizdir” və Ulu öndər Heydər Əliyevin “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir“
ifadələrinə sadiq olaraq prezident Rəcəb Təyyub Ərdoğanın “Bizim gücümüz Azərbaycanın gücü,
Azərbaycanın gücü də bizim gücümüzdür” deyərək davam etdirdiyi dostluğu, əməkdaşlığı
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dərinləşdirmək məqsədilə bağlanmışdır. Bu tarixi sözlər, hər iki dövlətin qarşılıqlı fəaliyyəti üçün
əsas amildir. XXI əsrdə azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsini imzalayarkən
əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdirərək, gələcək nəsillərə layiqli yol göstərdik. Şuşa
Bəyənnaməsinin imzalanma mərasimində cənab İlham Əliyevin bu münasibətlə dediyi: “Bu gün biz
azad edilmiş Şuşada görüşürük. Bu gün bütün Azərbaycan xalqının, əminəm ki, türk xalqının gözü
buradadır, dünyanın gözü buradadır. Çünki bu səfər Azərbaycanda səbirsizliklə gözlənilirdi və
bilirəm ki, böyük maraq doğurur. Bu gün buradan - qədim şəhərimiz olan Şuşadan verilən
açıqlamalar bütün dünyaya səs salacaq, bunun böyük əks-sədası olacaqdır. Bu səfərin tarixi
əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər ərzində dillərdə olacaqdır” dəyərli sözləri hər birimizdə qürur
hissləri yaşadır.Bəyənnamədə deyildiyi kimi, “Tərəflər fəxarət hissi ilə bildirirlər ki, Azərbaycan 44
günlük vətən müharibəsi ərzində qələbə qazanaraq Ermənistanın 30 ildən bəri davam edən
təcəvüzkar siyasətinə son qoydu, torpaqlarını işğaldan azad etdi, tarixi ədalətin zəfər çalmasını və
beynəlxalq hüququn bərpa olunmasını təmin etdi”.
Hər iki prezident Şuşa Bəyənnaməsinin ölkələr arasında imzalanmış bütün beynəlxalq sənədlərə
sadiqlik ruhunda tərtib olunduğunu bildirmişlər. Həmin sənədlər bəyənnamədə sıralanır:
-13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars müqaviləsi;
-9 fevral 1994-cü il tarixində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
arasında dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə Müqavilə”, “Azərbaycan Respublikası
və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Protokol”;
-16 avqust 2010-ci il “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji
tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə “;
Şuşa Bəyənnaməsi mahiyyətcə beynəlxalq hüququn və BMT-nin Nizamnaməsinin prinsip və
normalarına hörmət nümayiş etdirərək dünyada və regionda sülhə, sabitliyə, təhlükəsizliyin təmin
olunmasına istiqamətlənmişdir.

Hər iki ölkənin

xalqlarının milli maraqlarından çıxış edərək

dövlətlərin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq miqyasda tanınan sərhədlərin
toxunulmazlığı, həmrəylik və qarşılıqlı yardım kimi çox önəmli prinsiplər öz əksini tapmışdır. Eyni
zamanda beynəlxalq müstəvidə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq, siyasi -iqtisadi-ticarət əlaqələri ilə
yanaşı demək olar ki, bütün sahələr mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti, əhatə olunub.
Cənub Qaz Dəhlizinin Türkiyə, Azərbaycan və Avropanın

enerji təhlükəsizliyi üçün önəmi

göstərilib. Bəyannamədə xüsusi əhəmiyyətli iki məsələ birincisi, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq ,
qarşılıqlı hərbi yardım və müdafiə sənayesi sahəsində iş birliyinin öz əksini tapması tarixi
nailiyyətdir. Türkiyə və Azərbaycanın bundan sonra da bütün məsələlərdə bir yerdə olmasının, birbirinin təhlükəsizliyini təmin edəcəyinin zəmanətidir.
Müttəfiqlik haqqında imzalanmış Birgə Bəyannamədə ikinci önəmli məsələ kimi nəqliyyat
məsələsinin əks olunması böyük məna daşıyır. İkinci Qarabağ savaşın dan sonra yaranmış yeni
geosiyasi vəziyyətin nəticəsi olan Şuşa Bəyannaməsində Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə,
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avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması öz əksini tapmışdır. Bu gün
Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki sözlə danışır, bu dəhlizi əməli surətdə inşa edib,
yaradır. Şuşada imzalanan Azərbaycan-Türkiyə birgə Bəyannaməsi tarixi Qars müqaviləsinə istinad
edir. 13 oktyabr 1921-ci il tarixində imzalanan Qars müqaviləsi 16 mart 1922-ci ildə Türkiyə Böyük
Millət Məclisi tərəfindən təsdiq edilib. Batum məsələsi istisna olmaqla, Qars müqaviləsi Türkiyənin
maraqlarına uyğun olmuşdur. Bu müqavilə ilə Türkiyənin Şərq sərhədləri qəti surətdə müəyyən
edilmiş, “erməni məsələsi” həll edilmişdi. Qars sazişinin Azərbaycan və Türkiyə baxımından Naxçıvanın statusu və sərhədlərinin qəti olaraq təyin olunması çox əhəmiyyətli idi. Türkiyənin israrlı
mövqeyi nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublika statusunda (9 fevral 1924-cü ildə) Azərbaycanın
tərkibində qaldı.
. Prezident

İlham Əliyevin dediyi kimi, “tarixi Qars müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl

imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. Azad edilmiş Şuşa şəhərində 100 ildən sonra
müttəfiqlik haqqında imzalanan Birgə Bəyannamə bizim gələcək iş birliyimizin istiqamətini
göstərir”.

XÜLASƏ
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN SONU: ÜÇTƏRƏFLİ 10 NOYABR BƏYƏNATI, ŞUŞA
BƏYƏNNAMƏSİ.
Açar sözlər: Şuşa Bəyənnaməsi, Qars müqaviləsi, Azərbaycan, Türkiyə, Ərazi bütövlüyü, status,
atəşkəsin elan edilməsi
Azərbaycan Müstəqillik əldə etdikdən sonra Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” ifadəsi ilə səciyyələnən indiki ölkə başçıları Rəcəb Tayyib Ərdoğan-İlham Əliyev qardaşlığı simasında daha da
möhkəmlənən Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri yalnız iqtisadi layihələrlə məhdudlaşmayib
əlaqələr bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı inteqrasiya etmişdir. Azərbaycan və Türkiyə iki qardaş ölkə
indiyədək imzalanmış beynəlxalq sənədlərə o cümlədən 13 oktyabr 1921-ci ildə imzalanmış Qars
müqaviləsinə sadiqlik ruhunu təsdiq edərək 15 iyun 2021-ci ildə Şuşa şəhərində Bəyənnamə
imzaladılar.
Qars sazişinin Azərbaycan və Türkiyə baxımından ən əhəmiyyətlisi Naxçıvanın statusu və sərhədlərinin qəti olaraq təyin olunması idi.
Şuşa Bəyənnaməsi mahiyyətcə beynəlxalq hüququn və BMT-nin Nizamnaməsinin prinsip və
normalarına hörmət nümayiş etdirərək dünyada və regionda sülhə, sabitliyə, təhlükəsizliyin təmin
olunmasına istiqamətlənmişdir.
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SUMMARY
Key words: Shusha Declaration , Kars Agreement, Azerbaijan, Turkey, territorial integrity, status,
declaration of ceasefire
The Second Karabakh War has remained history. And as a result of the 44-day war, the
Armenian army was completely destroyed. Armenia knelt down, raised a white flag and has
surrendered. Armenian on November 10, 2020 signed an act of surrender. Azerbaijan and Turkey
are two brotherly countries signed Declaration in Shusha on June 15, 2021. The Shusha Declaration
is mainly aimed at ensuring peace, stability and security in the world and in the region aordingc the
principles and norms of international law and the UN Charter.
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Abstract
Stress is a response to a threat or demand from one’s body, which can rise up out of any occasion
or feeling that causes one to feel disturbed, irate or anxious. From previous studies, stress is
observed as a mental condition which diminishes rest quality and influences each part of life.
The term stress could be as a result of many factors in academics such as work pressure, family
or societal pressure, attempt to achieve unrealistic goals, struggling to provide for the needs of
the profession and self upgrading pursuits or psychological trauma. This study employed the use
of machine learning techniques to distinguish such generic form of stress behaviors from several
regular tasks. Analysis was based on the use of machine learning techniques to reduce the risk of
stress prediction resulting in early treatment to tackle the peril among the academicians because
this hazard has made many academicians dropping like trees in the forest as a result of ‘stress’.
Academicians (All teachers from primary to tertiary institutions) formed the target population of
the study from which 100 academicians were sampled and attested the questionnaire. The
instrument was well validated and reliable via colleagues in physical and health education and
Chronback’s Alpha reliability index. Different types of classification algorithms in machine
learning were used. The studies showed high predictive accuracy of all the machine learning
models used with slight variances.
Keywords: Stress, Academicians, Machine Learning, Classifiers, Algorithms, Models
Introduction
Over the last few decades, psychological health issues have become very common in people
worldwide (Kumar, Garg, & Garg, 2020). Stress is a response to a threat or demand from one’s
body, which can rise up out of any occasion or feeling that causes one to feel disturbed, irate or
anxious (Sharma, Banerjee, Mathur, & Bali, 2020). It is a mental condition which diminishes rest
quality and influences each part of life. Stress could be as a result of many factors in academics
such as work pressure, family or societal pressure, attempt to achieve unrealistic goals,
struggling to provide for the needs of the profession and self up-liftment or psychological
trauma. According to Sharma et al, (2020) stress was categorized into three classes, namely acute
stress, episodic stress, and chronic stress respectively. The authors explained that acute stress is
known as short term stress. The word 'acute' means it can grow up quickly still do not generally
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long lasting. Episodic acute stress is an intense stress type that occurs during certain period of
time for instance parents pressure, college exams, and assignments and so on. Chronic stress is
very dangerous and harmful stress type. It stays for a long time like months; years or more. For
instance relationship breakdown, family issue, illness and so on. Pingle, (2020) presented a paper
in one conference in which he saw stress as a mental health challenge such as depression,
anxiety, sleep disorders that could start at young age due to serious stress being passed through
day-in day-out. In the course of solving the stress issue, the author referred to building a model
via machine learning algorithms to determine the stress level of the concerned persons. The
machine learning enables accurate stress prediction among academicians
It is well known that teachers play a critical role in shaping the lives of our nation’s children.
Teachers not only facilitate learning, but also influence a child’s social and emotional
development. Yet, teachers/academicians are facing stress challenges. So, the academician’s
causes of stress are opened to activity requirements, work organization, working conditions,
relationships and many more. Heavy workload, negative attitude towards teacher work in
society, education reforms, role conflicts, lack of time, disrespectful behavior of learners, poor
working conditions, high demands, hard-to-achieve outcomes - all these factors cause
academician’s stress in their professional activities (Navickienė, Stasiūnaitienė, & Kupčikienė,
2019). Today, teaching is one of the most stressful occupations in every society. High levels of
stress are affecting teacher health and well-being, causing teacher burnout, lack of engagement,
job dissatisfaction, and poor performance. Stress not only has negative consequences for
academicians but also results in lower achievement for students. There are four main sources of
academician/teacher’s stress. The sources include: School Environment stress, Job Demands
stress, Work Resources stress (it limits a teacher’s sense of autonomy and decision-making
power); and Teacher Social and Emotional Competence stress (interaction). It was reported by
Gallup (2014) that 46% of teachers report high daily stress during the school year. That is tied
with nurses for the highest rate among all occupational groups.
Related Literatures
It was observed that the majority of academicians report feeling under great stress at least several
days a week, a significant increase rate from previous studies. One of the consequences of stress
is dropping of teachers’ from engaging in teaching effectiveness. Academician’s stress also
affects their physical health. In a study of high school teachers, 46 percent of teachers were
diagnosed with excessive daytime sleepiness and 51 percent with poor sleep quality,
compromising health, quality of life, and teaching performance. Academicians who have greater
stress and show more symptoms of depression create classroom environments that are less
conducive to learning; also teachers who report greater burnout early in the school year have
classrooms with more behavior problems. When teachers are highly stressed, children show
lower levels of both social adjustment and academic performance. Reports also show that nearly
one in four teachers are facing serious stress challenges especially during covid-19 pandemic
which may likely to lead to losing of jobs, compared with the one in six teachers who were likely
to leave, on average, prior to the pandemic. Stress management problem has gotten huge
attention considerably in the past two years because of a more extensive acknowledgment of
potential issues brought about by constant pressure and deep agony experienced by academicians
as a result of stress, to the extent of high rate of teachers/academicians slumping in the classroom
or school premises. Therefore, stress analysis is considered crucial because it may raise the
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possibilities of strokes, cardiovascular failures, discouragement, and hypertension; feel disturbed,
irate or disappointed outrageously.
Stress has become a threatening phenomenon to our lives. It has generated an alarming situation
for the mental health of youth and aged globally. From experience, at the critical movement from
teens to adulthood’s transition, so many obstacles are faced by people of different ages ((Reddy
et al 2018; Yang et al, 2021). Stress is a normal phenomenon in today's world, and it causes
people to respond to a variety of factors, resulting in physiological and behavioural changes. If
we keep stress in our minds for too long, it will have an effect on our bodies (Zainudin et al
2021). Stress disorders are a common issue among academicians in the educational industry
today. Considering both pre-service and in-service teachers, there is an increase in the risk of
stress among them. Though, Government and private educational establishments do provide
mental health related schemes and try to ease the academic environment, yet the issue is far from
control (Weng et al, 2021).
In the research conducted by Yang et al, (2021) they focused on various factors that caused stress
and identified those features that were more significant contributors so that appropriate measures
could be taken to cope up with it effectively. In their paper, there was a step toward analyzing
stress among students of a few educational institutions in India. They collected data from 650
respondents using Likert scale of 5. With the application of different data visualization
techniques and random forest regression algorithm, 15 important contributing factors from a list
of 25 features were identified and the prediction of stress level was done with a R-squared value
of 0.8042. Weng et al, (2021) worked on the application of machine learning techniques to
analyze stress patterns in working adults and to narrow down the factors that strongly determine
the stress levels. Along the line, data from the OSMI mental health survey 2017 responses of
working professionals within the tech-industry was considered. Various Machine Learning
techniques were applied to train their model after due data cleaning and preprocessing. The
accuracy of the models was obtained and studied comparatively. Boosting had the highest
accuracy among the models implemented. By using Decision Trees, prominent features that
influence stress were identified as gender, family history and availability of health benefits in the
workplace.
Similarly, Thompson, (2021) researched on using SHAP, and explaining model predictions, with
a model on some data. They used the Authentic Happiness Wellbeing and Lifestyle data which
consisted of 23 attributes across five different dimensions: healthy body, healthy mind, expertise,
connection, meaning. Results were gained from an online survey with questions such as “With
how many people do you interact with during a typical day?” and “How many fruits or
vegetables do you eat everyday?” One specific question refers to stress, and they trained their
model to predict answers to that question. This question asks, “How much stress do you typically
experience every day?” and gives respondents a choice from 0 to 5. They eventually trained an
XGBoost tree to make predictions. Jaques et al (2021) carried out a study looking at predicting a
person’s mood tomorrow, from data collected unobtrusively using wearable sensors and
smartphones, could have a number of beneficial clinical applications; they posited that it was due
to the inability of traditional, one-sizefits- all machine learning models to account for individual
differences. In order to overcome this, they treated predicting tomorrow’s mood for a single
person as one task, or problem domain; and then adopted Multitask Learning (MTL) and Domain
Adaptation (DA) approaches to learn a model which was customized for each person, while still
being able to benefit from data across the population. Empirical results on real-world, continuous
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monitoring data showed that the new personalized models — a MTL deep neural network, and a
Gaussian Process with DA — both significantly outperformed their generic counterparts,
providing substantial performance enhancements in automatic prediction of continuous levels of
tomorrow’s reported mood, stress, and physical health based on data through today.
In the same vein, Weng et al, (2021) discussed on accurate prediction of maximum internal stress
as a critical issue. Thus, StressNet, was proposed to predict the entire sequence of maximum
internal stress based on fracture propagation and the initial stress data. More specifically, the
Temporal Independent Convolutional Neural Network (TI-CNN) was designed to capture the
spatial features of fractures like fracture path and spall regions, and the Bidirectional Long Shortterm Memory (Bi-LSTM) Network was adapted to capture the temporal features. By fusing these
features together, the evolution in time of the maximum internal stress could be accurately
predicted. Moreover, an adaptive loss function was designed by dynamically integrating the
Mean Squared Error (MSE) and the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), to reflect the
fluctuations in maximum internal stress. After training, the proposed model was able to compute
accurate multi-step predictions of maximum internal stress in approximately 20 seconds, as
compared to the FDEM run time of 4 h, with an average MAPE of 2% relative to test data.
Yang et al (2021) found out the cause and effect of material microstructure geometry on stress.
They report an AI-based approach, implemented in a game theory–based conditional generative
adversarial neural network (cGAN), to bridge the gap between a material’s microstructure—the
design space—and physical performance. Their end-to-end deep learning model predicted
physical fields like stress or strain directly from the material microstructure geometry, and
reached an astonishing accuracy not only for predicted field data but also for derivative material
property predictions. Furthermore, they proposed that the approach offered extensibility by
predicting complex materials behavior regardless of component shapes, boundary conditions,
and geometrical hierarchy, providing perspectives of performing physical modeling and
simulations. The method vastly improved the efficiency of evaluating physical properties of
hierarchical materials directly from the geometry of its structural makeup. The study carried out
by Manjunath et al (2021) on how students are unable to cope up with the challenging and
stressful environment and fail to receive help in the right way, thus leading to a persistent
damage to their lifestyles was investigated. They proposed a solution for the educational
organization where the authorities could track the predicted stress percentages of each student
enrolled. The student had the provision of taking up the survey, encompassing the parameters
which were instrumental in bringing about mental distress and anxiety. The survey data was
taken as the input for a pre-trained machine learning model which predicted the stress percentage
of each student. A two-way classification of the stress level was brought about by the model as to
whether the student was stress-free or stressful, and a further classification under stressful
students about the range in which their stress percentages lied, as to low, medium or high was
done. Based on the range of the stress level and the probabilistic parameters of stress, each
stressful student was given a feedback and advisable solution from the educational institute. The
student could adopt the solution and make way for his or her mental peace thereby reducing
stress levels. Their work also enabled the students to query their grief, and an apt answer would
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be received by the students from the authorities and the privacy of each student was maintained.
The machine learning model was structured on the KNN-classification algorithm.
In line with the previous studies, Zainudin et al (2021) centered their work on health conditions
associated with stress which suggested to be avoided if stress is detected sooner using various
bio-signals such as thermal, electrical, impedance, acoustic, optical, and so on, and stress levels
could be identified using these bio-signals. Their work used a dataset that was obtained using an
Internet of Things (IOT) sensor, which led to the collection of information about a real-life
situation involving a person's mental health. For them to obtain a pattern for stress detection, data
from sensors such as the Galvanic Skin Response Sensor (GSR) and the Electrocardiogram
(ECG) were collected. The dataset was then categorised using Multilayer Perceptron (MLP),
Decision Tree (DT), K-Nearest Neighbour (KNN), Support Vector Machine(SVM), and Deep
Learning algorithms (DL). Accuracy, precision, recall, and F1-Score were used to assess the
data's performance. Finally, Decision Tree (DT) had the best performance where DT havd
accuracy 95%, precision 96%, recall 96% and F1-score 96% among all machine learning
classifiers.
Machine learning revolution has proved significant for medical prognosis. It can be possible
through the power of machine learning techniques to distinguish such generic form of stress
behaviors from several regular tasks. Analysis using machine learning techniques to reduce the
risk of stress prediction resulting in early treatment to tackle the menace is very necessary at this
moment when most of academicians are dropping like trees in the forest as a result of stress.
Different types of classification algorithms in machine learning have been used which includes:
Naive Baye’s, Linear Regression, Multi- layer perceptron, Bayes Net, J48, SVM, Decision Tree,
KNN, Logistic Regression, Stochastic Gradient Descent and Random Forest. Some scholars built
robust models using machine learning algorithms to determine the stress level of the targets. In
incorporating this, the ensemble learning method was used to build the model and predict the
stress level based on most votes. The studies showed high predictive accuracy of all the machine
learning models used with slight variances.
Materials and Methods
All academicians from primary to higher learning of education were involved in the study. Only
100 participants were sampled via Google form, which took two weeks of administration. The
data collected was subjected to both content and face validity approaches using experts in the
field of health and data science. The reliability index of 0.87 was obtained using Gronbach’s
Alpha. Analysis was done using machine learning algorithms
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Analysis and Results

Fig 1: Detailed analysis table
Fig 1 showed that 100% instances were correctly classified using 80/20 ratio split. This means
that the model had 100% accuracy. In order to support this view, precision, recall, x-measure as
well as f-measure had equal value of 1.000 (100%). Similarly, RMSE is 0.00 and confusion
matrix indicates that “academicians without stress was counted as having 9, while those with
tress were counted as 11” respectively.

Fig 2: Model fit and prediction plot
Model fit and prediction plot were shown in fig 2. This complement the f-measure and RMSE
already reported earlier likewise the fig 3 which was purely the prediction plot.

Fig 3: Prediction plot
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Fig 4: Gain plot
Gain chart/plot was used to evaluate performance of classification model. The measure showed
how better one can expect to do with the predictive model comparing without model. Gain at a
given decile level is the ratio of cumulative number of targets (events) up to that decile to the
total number of targets (events) in the entire dataset. This showed that 100% of targets covered at
a given decile level based on the dataset model
Discussion
The results of this study showed that machine learning classifiers helped to establish quickly if
an academician is passing through rigorous activities that could lead to stress and eventually
aggravated to being slumped. Based on the items used to collect information about academicians
stressful activities they do engage in during and after school hours, the results showed that out of
100 respondents used, 80% of the dataset was used to train the data, while 20% was used to build
the model. In model building, 9 respondents were classified as stress free people while 11 people
were classified being stressed. At this juncture, the classification model used (GMDH shell)
correctly and accurately predicted perfectly what would happen when an academician stress
himself/herself. Hence, this study is similar to that of Weng et al, (2021) who worked on the
application of machine learning techniques to analyze stress patterns in working adults and to
narrow down the factors that strongly determine the stress levels. As put by Yang et al, (2021)
that there various factors that caused stress and identified those features that were more
significant contributors so that appropriate measures could be taken to cope up with it
effectively. In this study, academicians slept far less than the normal required time in a day, they
also carried their unfinished jobs back home to continue without due rest, the worse is in the
weekend days that meant to relax and entertain themselves, from their responses to the
questionnaire showed that they used their leisure time to also attend parties and other occasions
and end up in spending the whole day time in such parties. In conclusion, some of the
academicians attributed their stress to salary scale that is too small that they needed to do extra
work to complement the daily needs. This study helped the academician to know the extent at
which being stressed oneself will cause and stand against it from tip to toe, according to
Zainudin et al (2021) if we keep stress in our minds for too long, it will have an effect on our
bodies.
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Conclusion and Recommendations
Taken together, these results (discussed so far) suggest that stress poses immediate and long-term
threats to the academician dropout or burnout. Even at times stress could lead to sudden slump
and eventually death of some academicians. The teachers/academicians should always check
their health status to prevent sudden falling in the classroom due to overworking or overlaboring
in the name of looking for money to cater for the families. It is highly important for Government
to encourage academicians by paying the minimum wage and paying the salary on time of
needing not payment in arrears. It was found that people working in educational industries were
slightly more at the risk of developing stress because of long standing postures, sleeping less
than 4 hrs in a day; spend more time preparing lesson plans and the rest. These insights can be
effectively used by Government to frame better policies for academicians.
References
Gallup (2014). Teacher Stress and Health: Effects on Teachers, Students, and Schools. State of
American Schools. Retrieved from http://www.gallup.com/ services/178709/state-america
schools-report.aspx.
Jaques, Natasha; Rudovic, Ognjen (Oggi); Taylor, Sara; Sano, Akane & Picard , Rosalind
(2021). Predicting Tomorrow’s Mood, Health, and Stress Level using Personalized
Multitask Learning and Domain Adaptation
Kumar, Prince Garg, Shruti & Garg, Ashwani (2020). Assessment of Anxiety, Depression and
Stress using Machine Learning Models. Third International Conference on Computing and
Network Communications (CoCoNet’19). Procedia Computer Science 171 (2020) 1989–
1998
Manjunath, Prakruthi; Shreya, Pola; Twinkle, S; Ashok, Vismaya & Sultana, Shabana (2021).
Predictive Analysis of Student Stress Level using Machine Learning. International Journal
of Engineering Research & Technology (IJERT). NCCDS - 2021 Conference Proceedings
Navickienė, Lijana Stasiūnaitienė, Eglė Kupčikienė, Ilona (2019). Causes of Stress in Teachers‘
Professional Activity: School Leaders‘ Approach. Sveikatos Mokslai / Health Sciences.
2019, 29 tomas, Nr.6, p. 72-77
Pabreja, Kavita; Singh, Anubhuti; Singh, Rishabh; Agnihotri, Rishita; Kaushik, Shriam &
Malhotra, Tanvi (2020). Stress Prediction Model Using Machine Learning. Conference
paper on Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume
1164).
Pingle, Yogesh (2020). Evaluation of Mental Stress using Predictive Analysis. International
Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), NTASU - 2020 Conference
Proceedings
Reddy, U Srinivasulu; Thota, Aditya Vivek & Dharun, A (2018). Machine Learning Techniques
for Stress Prediction in Working Employees. IEEE International Conference on
Computational Intelligence and Computing Research
Sharma, Disha Kapoor, Nitika & Kang, Sandeep Singh (2020). Stress Prediction of Students
Using Machine Learning. International Journal of Mechanical and Production Engineering
Research and Development (IJMPERD) 10 (3), Jun 2020, 5609–5620
Sharma, Tanvi Banerjee, Kakoli Mathur, Sonali & Bali, Vikram (2020). Stress Analysis Using
Machine Learning Techniques. International Journal of Advanced Science and Technology
Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 14654 – 14665

www.istanbulkongresi.org

446

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Srinivasulu, U; Aditya, Reddy; Thota, Vivek & Dharun, A (2019). Machine Learning
Techniques
for
Stress
Prediction
in
Working
Employees.
DOI: 10.1109/ICCIC.2018.8782395
Thompson,
Curtis
(2021).
Understanding
Stress
Predictions
with
SHAP.
https://towardsdatascience.com/understanding-stress-predictions-with-shap-d770419bb527
Wang ,Yinan; Oyen, Diane; Guo, Weihong (Grace); Mehta, Anishi; Scott, Cory Braker & Panda,
Nishant (2021). StressNet - Deep learning to predict stress with fracture propagation in
brittle materials. npj Materials Degradation (2021) 5:6 ; https://doi.org/10.1038/s41529021-00151-y
Woo, Ashley & Steiner, Elizabeth D. (2021). Job-Related Stress Threatens the Teacher Supply.
Rand Report, Supported by the National Education Association and the American
Federation of Teachers
Yang , Zhenze; Yu, Chi-Hua & Buehler, Markus J (2021). Deep learning model to predict
complex stress and strain fields in hierarchical composites. Journal of Applied Sciences
and Engineering
Zainudin, Z; Hasan, S; Shamsuddin, S M & Argawal, S (2021). Stress Detection using Machine
Learning and Deep Learning. Journal of Physics: Conference Series. Asian Conference on
Intelligent Computing and Data Sciences (ACIDS) 2021: doi:10.1088/17426596/1997/1/012019

www.istanbulkongresi.org

447

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

RESEARCH ON THE COASTAL COMMUNITY’S AWARENESS ABOUT THE
TRANSFER OF THE STRUCTURE OF ESSENTIAL LAND USE AND THE
REASONS FOR MANGROVE CULTIVATION CHANGE IN CU LAO DUNG
DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM
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Can Tho University, Can Tho City, Vietnam
Nguyen Thi Kim Phuoc
Kien Giang University, Kien Giang Province, Vietnam
Nguyen Thu Hien
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Abstract: The study was carried out to 1) Find out community’s awareness about the transfer
of the structure of important land use (field, orchard, and aquaculture land) in the last few
years and predict how the structure of essential land use will be transferred; 2) Coastal
community’s assessment about the reasons of mangrove cultivation change over the last few
years and forecast possible influences in the future. Field research and interview methods were
used in this study. Results of this study showed that the structure of land use mainly transfers
between farmland and aquaculture cultivation. Over the last few years and the near future, the
transfer of land use’s structure will be influenced by farming conditions, prices, science and
technology application, government’s policies. Besides, the reasons that cause mangrove
cultivation change were systematized into two leading groups: human activities and natural
processes. The consequences of losing mangroves are also surveyed. Results show that the
community pays most attention to the salinization of field land, alluvial deposits, shrimp
farming ponds, rivers, and canals.
Keywords: Community’s awareness, land use structure transfer, mangrove, Cu Lao Dung
Island
1. INTRODUCTION
Land-use conversion is a regular agricultural sector activity (Appiah et al., 2019).
Transforming agricultural production into a rational structure will help develop the economy
and improve farmers’ incomes (Altman, 2015). However, the unplanned conversion of arable
land will cause many hidden risks to agricultural production at the local and national scale
(Tengö, 2004; Bennett, et al., 2009). Vietnam is an essential agricultural producing country
globally (Cazzuffi et al., 2020). The Mekong Delta is Vietnam’s critical agricultural
production area (Khai & Yabe, 2015). “Cu Lao Dung” is one of the coastal districts of Soc
Trang province in the Vietnamese Mekong delta region. The hydrological regime of the year
has two distinct seasons, fresh water in the rainy season (May to November) and saline water
in the dry season (December to April next year). Possession of a highly diverse type of
valuable resources such as mangroves and a dense system of natural rivers combined with a
network of inland irrigation canals has brought rich aquatic resources for the locals. However,
the general diversity of coastal ecosystems is being threatened by a portion of the people’s
spontaneous and unplanned conversion of productive land. Along with the generation of
untreated agricultural waste, the decline in coastal mangroves has negatively impacted
biodiversity here. Therefore, the development and promulgation of regulations and action
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plans of local authorities to solve related problems in a scientific manner and sustainability are
essential and urgent. The goal can only be achieved through the process of cooperation, in
which the properly and thoroughly assess the capacity and awareness of the community and
relevant individuals is extremely important (Carson et al., 1999). From the above practices, the
research topic: “Research on the coastal community’s awareness about the transfer of the
structure of essential land use and the reasons of mangrove cultivation change in Cu Lao Dung
district, Soc Trang province, Vietnam” was made for 1) Find out the community’s awareness
about the conversion in the structure of production land in the locality in recent years and
forecast the change in the future. 2) Community assessment of the causes that have changed
the mangrove area and forecast the possible causes that will continue to affect this area soon.
2. RESEARCH METHOD
2.1 Data collection method
Collecting secondary information
The documents about Soc Trang province, Cu Lao Dung district, and the studied communes
include reports obtained from local departments and divisions. These documents were
collected and used as parameters to compare the results obtained from the study.
Collect primary information
The necessary information for the study was collected by interview method. The interview
process is designed and conducted including three steps:
Informal interview: Randomly select a small number of samples (10 samples) to conduct the
interview (Test interview form). The results obtained in this interview were used to adjust the
interview to be more suitable with the actual situation in the survey area (official interview
form).
Official interview: Randomly select households in the survey area with the number of
households and their conditions fully meeting the interview requirements.
Interview form: The study has developed a questionnaire to interview the local community
with the interview content aimed at 1) Data collection (Multiple choice questions), 2) Poll on
problem groups (Open questions).
Interview sample: The study conducted interviews with 155 households in the community of
selected hamlets and communes; Lives in 9 hamlets of 2 coastal communes (An Thanh Nam
and An Thanh 3) of Cu Lao Dung district, Soc Trang province.
Research objects: 1) The conversion of agricultural land structure in coastal communes; 2)
Causes affecting the area of coastal mangrove forest in Cu Lao Dung district, Soc Trang
province
Surveyed subjects: Households living in the study area (near natural or artificial waterbody,
encouraging households living near mangroves), regardless of male/female, educational level,
income. Respondents participating in the study must know the research issues and have lived
in the research area for more than five years.
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Fig.1. Research area
2.2 Data analysis method
Qualitative data are sorted and aggregated. Quantitative data were entered, coded, and
processed using Microsoft Excel software. Values are calculated as mean and percentage. The
results are presented in many forms: 1) Discrete numbers; 2) Format of tables, charts, and
graphs to identify trends and developments of collected information.
3. DISCUSSION RESULTS
3.1 Survey participants’ overview
The average age of the respondents is 46.5 ± 13.7 years old, 47.7% female, 38.7% female in
working age, and 9% over working age. Ethnic households participating in the survey
accounted for 15.5%, in which the Khmer accounted for 14.2% and the Chinese accounted for
1.3%. All of them are fluent in Vietnamese in communication.
3.2 Community assessment of changes in the main productive land area in the coastal
area of Cu Lao Dung district
3.2.1 Overview
The research has brought the group of agricultural production land (cultivation, aquaculture
excluding livestock and poultry breeding), land material resources (with land use rights) for
production into the survey (Table 1).
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Table 1. Main types of land use area
Land area
(ha)

Lowest

Highest

Average

Correction
factor

Land use
Pond
0.05
6
1.67
1.65
Orchard
0.1
3
1.6
1.14
Farmland
0.1
5.5
0.85
1.02
The average number of households in the aquaculture group owning the most productive land,
followed by the horticultural group and the rice and crops production group owning the least
arable land. In addition to the land area owned, to develop production activities, some farmers
have rented land to increase production, mainly for aquaculture ponds. The content of the
survey on the land-use history of the productive land objects was carried out to give a
relatively specific picture of the conversion status of different types of farming in the locality.
Table 2. Land-use history of different types of farming
Unit: %
New reclamation
Has a farming
Conversion from
tradition (over 05
another type of
years)
farming
Farmland
4.8
67.9
27.3
Orchard
Pond

1.3

98.7

0

0

60.9

39.1

The land area with traditional cultivation (over five years) accounts for the highest proportion
of all three types of objects. The area of new reclamation land accounts for the lowest
percentage and only occurs in types such as farmland and garden land. The activity of
changing land use purposes is also quite active in ponds and fields. According to Truong
(2010), the leading cause of converting farming purposes (plants and livestock) is that people
follow market demand without a stable and long-term production plan. This situation will lead
to the common consequence that the supply capacity exceeds the consumption demand and
causes losses to the household economy.
3.2.2 Arable land area
65% of households answered that there had been a change in arable land in the local area in
recent years, 28.4% answered that it did not change, and the number of households with no
opinion accounted for 6.6%. Thus, converting farming objects is quite common in the locality.
According to households’ perception of the trend of land-use change, households in An Thanh
Nam tend to decrease (52.4%), the opposite opinion is expected in An Thanh 3 (51.7%). This
can be explained by the propensity of the community to produce. In An Thanh Nam, shrimp
farming households are pretty large because of the favorable location (more area bordering the
sea). In recent years, several shrimp farming households have achieved high economic profits,
thereby promoting converting farmland into shrimp ponds. Most of the land for shrimp
farming in Soc Trang coastal areas is converted from farmland. Marine shrimp farming in Soc
Trang is usually divided into two farming seasons a year, the first crop in the dry season from
January to May and the second crop in the rainy season from June to December (Department
of Aquaculture of Soc Trang Province, 2010). In An Thanh 3, some survey areas are located
deep in the field; the area of fallow is still quite large, so people with increasingly modern
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support means have promoted the conversion of fallow into farmland. The specific reasons for
each trend are presented in Fig. 2.

Fig. 2. Reasons for changes in cropland in recent years
The results prove that the increase or decrease of arable land is due to the conversion of
cultivated objects. This shift is influenced by factors affecting the production process,
including farming conditions and prices. The factors of farming conditions such as irrigation
water, diseases, insects - rodents affect the crop, causing some farmers to switch to
aquaculture. This factor in the aquaculture sector, such as weather conditions, technical
requirements, and diseases, has caused farmers to switch from aquaculture to farming. Thus,
the factor of farming conditions partly affects the trend of convert production in the locality.
However, this is a factor that can be actively regulated by providing scientific and technical
support to the people. The price factor of agricultural products constitutes the income also has
an impact on the conversion. Some farmers believe that farming gives a more stable income,
and this percentage is higher than the idea that agricultural products harvested after each
season are often not priced stably. The study also noted an increase in arable land due to land
reclamation to expand productive land.
To assess people’s expectations about the development of local farming activities in the future,
the content of households’ comments about the change in arable land in the following years
was surveyed (Fig. 3).

Fig. 3. Comments of the community on the change of arable land in the future
The percentage of households who think that the area of arable land will decrease in the
coming years is more favorable than predicted, which will increase and remain unchanged
from the present. The percentage of households that could not be predicted was the lowest.
When households made predictions, they were based on several specific phenomena and
causes. To understand the community’s wishes and thoughts, creating a practical basis for
finding proposals, planning appropriate plans, the research has obtained from the community
the reasons (Fig. 4.).
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Fig. 4. Reasons for changing arable land in the future
The reasons given by the households depend on their thoughts at the time of the interview.
That opinion can be accumulated from production practice, or it can also result from
information gathering from different information channels such as radio and television media,
newspapers, training, exchange among community members, actual observation. The
following groups of causes have affected the development of arable land: 1) Cultivation
techniques; 2) Price/income/profit; 3) Calculate the risk of the model; 4) Environmental
characteristics; 5) State/local government policy. The synthesis of unfavorable factors of
farming activities and the benefits of aquaculture activities, thereby determining that the
cultivated land area will decrease, has been given. The study also noted that in the following
years, the locality would prioritize investment in the development of the aquaculture sector, so
the area of cultivated land will continue to decrease (Department of Planning and Investment
of Soc Trang Province, 2010). The mentioned aquaculture development investment is
understood as a master plan of the local government and spontaneous investment activity of
farmers. Coastal shrimp farming brings excellent economic benefits; Although the government
has banned the conversion of mangrove land into shrimp ponds, many households still
intentionally do it illegally. However, this percentage is not significant.
3.2.3 The aquaculture land area
There are 75.5% of households responded that has been a change in area in this type of
production activity in recent years, 6.5% answered that there was not a significant change and
the number of households with hasn’t opinioned accounted for 18%. Thus, the trend of
producing conversion in the fisheries field has happened. 46.6% of households said that the
area has increased, and 53.4% answered that the area has decreased. However, the downward
trend was more answered by households in An Thanh Nam commune. Once again, the
propensity in the production of community was shown. Natural advantages created favorable
conditions for coastal aquaculture development in An Thanh Nam. However, the spontaneous
investment of the people, the problem of environmental pollution caused by production waste,
and adverse weather factors made farming households unable to reproduce due to losses. From
that situation, households in An Thanh Nam tended to answer that the area was reduced.
In contrast, as mentioned, aquaculture activity has begun to develop in An Thanh 3 commune
in recent years. Therefore, households in An Thanh 3 tended to answer that this area has
increased. The specific causes, however, were shown in Fig. 5.
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Increase

Fig. 5. Reasons for changes in aquaculture land area over the years
Similar to the change in cultivated land area, the increase or decrease in aquaculture land was
due to the shift in cultivation objects in these two fields. This shift was influenced by factors,
which impact the production process. In addition, when participating in aquaculture, especially
shrimp farming, normally, farmers were noticed by the high economic value. This profit is
many times superior to farming activities. In addition to the government’s policy on this
activity in certain areas and farmers, along with policies to encourage production, people also
spontaneously invested in participating in this production process. Concurrently, government
regulations also brought disadvantages to some farm households, such as those who have
reclaimed mangroves for shrimp farming or dug ponds intentionally next to the dyke foot
(inside and outside the dyke). Aquaculture, especially shrimp farming, requires specific
qualifications, knowledge, and skills. The investment capital for this type was also very high,
including the cost of digging ponds, improving the environment, breeding stock, managing the
quality of the pond environment, and controlling diseases. If one of the requirements is not
met, it may cause damage to the production (Ta, 2006). According to the People Committee of
Cu Lao Dung District (2009), it was pretty standard for shrimp farmers to make losses due to
lack of techniques, diseases, and adverse weather. Therefore, the cause of reducing the area of
aquaculture land is due to the high risk in the farming process mentioned by the community.
In addition, some households believed that the unusual weather changes made the failed
farming crops, the losses farmers, have to switch to other livelihood activities. People’s
expectations about future aquaculture development are shown in Fig. 6.

Fig. 6. Community predictions about future changes in aquaculture land
Compared to the present aquaculture land area, the rate of households who thought that the
future aquaculture land area will increase is higher than the predictions about the decrease or
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unchanged. The percentage of households that did not give any prediction was the lowest.
Reasons for the future aquaculture land changes are indicated in Fig. 7.

Increase

Decrease

Fig. 7. Causes of changes in aquaculture land in the future
Both planting and aquaculture fields had a shift clearly shown. Farmers often tend to follow
the market needs but have little regard for the limit of that demand. When the cropping is not
as expected, farmers dig aquaculture ponds to achieve high economic value and recover
capital quickly. However, this type of production had many potential risks due to high
technical requirements. When the losses harvesting or the reinvest inability, farmers again
leveled ponds for planting because this activity profit was low but stable and less risky. The
research results highlighted that the government policies factor had the highest contribution in
the increased aquaculture land area contributing; the area reduction rate is relatively low.
According to the People Committee of Soc Trang Province (2010), the orientation of
economic restructuring towards industrialization – modernization in which the agriculture,
forestry, and fishery sectors will decrease from 54%-26% from 2010-2015, and 10% in 2020.
The development planning of the Cu Lao Dung district must be consistent with the general
planning of the province. Besides, aquaculture in the survey area is facing global climate
change challenges. Unusual weather changes such as prolonged hot sun accompanied by
sudden rains easily create conditions for disease outbreaks. The heavy rain occurrence amid
prolonged heat waves changes the pond water environment nature suddenly; if the
embankment structure is not good, the ponds are not protected carefully, it can easily cause an
alum phenomenon that kills shrimp. Prolonged hot weather increases evapotranspiration,
salinity, and water temperature. These make the growth and development of shrimp being
affected. The inevitable consequences will prolong the farming time and reduce the yield (Dai
& Dai, 2001). Therefore, these climate change extreme weather manifestations are believed to
cause that will further reduce the area of aquaculture land in the future.
3.3 Community assessment on the change of mangrove area in the coastal area of Cu Lao
Dung district
From the local community perspective, the mangroves area has undoubtedly changed in the
past 5-10 years: 70.3% of households noticed the change. It is seven times higher than the not
notice significant changes rate (9%) and three times higher than the not comment rate (20.6%).
The rate of households thought that this mangrove area was increasing was 60.9%. Conversely,
39.1% of households recognized the change in mangrove areas in a downward direction.
Mangrove area was affected by two factors: human activities and natural processes. These
human activities included farmer’s activities and government action measures. Singly, people
convert mangrove land into agricultural production, most commonly shrimp ponds or other
aquaculture ponds. The mangroves’ benefits for coastal people’s lives are enormous. However,
the forest product exploitation and usage level must be strictly controlled to ensure forest

www.istanbulkongresi.org

455

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

resilience and development (Phan & Quan, 2004). Research showed that the main reason for
the decrease in mangrove areas was logging and other forest products chosen by the
community the most. These activities could be formal (natural thinning, managed by the
government – Forest Protection Department and Commune People’s Committee) or informal
(illegal logging). This study results showed that annual illegal logging in the locality was
unpopular. The manager’s activities included promulgating favorable policies such as
allocating forest land, supporting and giving incentives to households to take care of the forest.
The People’s Committee cooperated with rangers and people to new plant forests every year.
Besides, the increase or decrease of mangrove areas depended on natural processes. During a
lifetime, forest trees grow, disperse seeds and grow more seedlings on the outer edge of the
mudflat, thereby increasing the mangrove area. However, the local weather situation has been
tending to change complicatedly in recent years (from the community perspective, it was due
to the impact of climate change). This phenomenon causes the mangrove area to decrease
because new-planted trees cannot survive (strong waves), some areas where landslides made it
impossible for mature trees to stick to the soil. A small household percentage could not
explain their choice, and they only felt the mangrove area changes (Fig. 8).

Fig. 8. Causes of changes in mangrove area over the years
Regarding the future of the local mangroves in the next ten years, 54.2% of households
believe that the forest area will increase. This expectation was based on the active
government’s protection policies in recent years; in addition, programs or projects on new and
add in mangrove planting will be implemented; With the current state, the mangrove will grow
more naturally. In contrast, about 13.6% of respondents thought that mangrove areas are likely
to decrease. The reasons are attributed to converting forest land, logging that made coastal
erosion, and coastal mangrove destruction. Besides, the rate of households believing that this
area will not change in the next ten years was 7%, and the remaining 25.2% cannot imagine
what changes will happen. The specific causes are presented in Fig. 9.
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Fig. 9. Causes of changes in mangrove area in the future
The study investigated the community’s perception of the role and usefulness of mangroves in
human life and production. According to Dao et al. (2008), this includes economic values
(direct and indirect); non-monetary values; environmental values; educational, scientific, and
technical values; national political and social security values. The study summarized and
proposed consequence groups related to the problem groups: culture/landscape/humanities
(losing of natural mangroves with beautiful scenery; descendants do not have the opportunity
to see); Tangible material value/material/resources that the mangrove forest brings (shrimp
and fish fingerling sources are exhausted; lost source of firewood, honey); intangible impact
value/relationship between mangroves and other types of resources/support value (salinization
of freshwater; salinization and erosion of fields, mudflats, shrimp ponds, canals during storms
floods, and high tides).
It could be seen that people in the survey area (coastal communities) were most interested in
the supporting role and the mangrove’s interaction with surface water resources and human
production activities. Communities believe that if they can protect mangroves, they can avoid
the risk of surface water pollution for domestic and production use due to saline intrusion.
Mangroves will also protect them and their crops against the harmful effects of natural
disasters such as accidental charging, flood protection, high tide. The number of households
interested in the supply value of mangroves such as timber and other forest products accounts
for a relatively high proportion. A few bit households were interested in the human value of
the particular landscape and the biodiversity that mangroves provide. The study recorded the
unexpected community comments related to the function of microclimate regulation (more
warming climate), underground water reserves (groundwater recharge), climate change
(increasing climate change consequences: rainstorms, sea-level rise). However, the percentage
of not small households didn’t realize any consequences of mangrove loss on their lives and
production (Fig. 9).
4. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
4.1 Conclusion
The area of main production land (cultivation and aquaculture) in the community has shifted
back and forth in recent years. In the future, the majority of communities believe that: 1) The
area of arable land will decrease, the most important reason being the shift from cultivation to
aquaculture (44.3%); 2) The area of land for aquaculture will increase, in which the most
mentioned cause is the production promotion policies of the State and local authorities
(40.5%).
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Along with mangrove protection activities, planting new trees has increased the forest area
(56.4%). This positive change will continue to be maintained soon with the increase of natural
area and the growth and development cycle of forest trees (37.9%).
The reduction of mangrove areas will affect the life and production of coastal communities. In
which the community is most interested in the supporting role and the interaction of
mangroves with surface water resources and human production activities. 42.2% of
respondents said losing mangroves would make fields, shrimp fields, canals affected by
saltwater intrusion, landslides during storms, floods, and high tides.
4.2 Recommendation
Local authorities need to have appropriate policies to limit the spontaneous conversion
between arable land and aquaculture to implement the comprehensive planning solution and
build a new rural area. In the future, to maintain and develop the mangrove forest area, it is
necessary to implement comprehensive planning solutions in the context of reconciling the
conflict of benefits between forest protection and product development needs (demand for
arable land and aquaculture) with local climate change and sea-level rise.
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF CLAW HAND FORCE WITH THE
MUSCLES OF THE ABDOMINAL, BACK AND HIP EXTENSORS IN WOMEN
TENNIS PLAYERS: PILOT STUDY
KADIN TENİSÇİLERDE PENÇE EL KUVVETİNİN KARIN, SIRT VE KALÇA
EKSTANSÖRLERİ KASLARI İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: PİLOT
ÇALIŞMA
Doç. Dr. Betül AKYOL
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Doktora Öğrencisi Aslı CEYHAN
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ÖZET
Tenis dünya çapında milyonlarca oyuncunun katıldığı popüler bir spordur. Tenis sporunun
sürdürülebilir olması için vücudun kompleks yapısının uyum içinde çalışması gerekmektedir.
Tenis sporunda başarılı olmak isteyen sporcuların optimal seviyede karın, sırt, kalça, kol kas
kuvvetine, kavrama kuvvetine, esnekliğe, dengeye ve koordinasyona sahip olmaları
gerekmektedir. Özellikle tekrarlayan hareketlerin yapılabilmesi ve dayanıklılığın
artırılabilmesi için karın ve sırt kasları kuvvetinin iyi olması gerekmektedir. Aynı zamanda
tenis raketinin uzun süre elle tutulabilmesi ve hedef belirlendikten sonraki atışın
sağlanabilmesi için el kavrama kuvvetinin de optimal seviyede olması gerekmektedir.
Literatürde, tenis sporcularında direkt pençe el kuvvetinin karın, sırt ve kalça ekstansör kasları
ile ilişkisini inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmamızda; Doğu ve
Güney Doğu Anadolu Bölgesi takım şampiyonasına katılan 26 kadın tenis sporcunun pençe el
kuvvetinin karın, sırt ve kalça ekstansör kasları ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Katılımcıların manuel karın, sırt ve kalça ekstansör kasları kuvvet ölçümleri alınmıştır. Pençe
el kuvveti ölçümü için dinamometre kullanılmıştır. Her bir ölçüm 2 kez tekrarlanmış olup en
yüksek değer kaydedilmiştir. Sporcuların yaşları 15-27 yaş arasında değişmekte olup, yaşların
median değeri 16 yaş’dır. Boy uzunlukları median değeri 1.51m’dir. Kiloları median değeri
55 kg’dır. Karın, sırt ve kalça ekstansörleri kuvveti ile pençe el kuvveti arasındaki ilişkiye,
yaş etkinliği ortadan kaldırılarak yapılan parsiyal korelasyon ile bakılmıştır. Sağ pençe el
kuvveti ile sağ karın kasları arasında orta derecede ilişki varken sağ pençe el kuvveti ile sol
karın kasları arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Sağ pençe el kuvveti ile sağ sırt kasları
arasında iyi derecede ilişki varken sol sırt kasları ile orta derecede ilişki bulunmuştur. Sağ
pençe el kuvveti ile kalça ekstansörleri arasında ilişki olmadığı görülmüştür.
Çalışmamız sonucunda, karın ve sırt kaslarının pençe el kuvvetine etki ettiği görülmüştür.
Tenis sporunda raketi kavramanın performansa olan etkisi göz önüne alındığında, sporcularda
karın ve sırt kas kuvvet eğitiminin antrenman programına alınmasının başarıyı artırabileceğini
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Tenis, kas kuvveti, pençe el kuvveti,sporcu
ABSTRACT
Tennis is a popular sport with millions of players around the world. For tennis to be
sustainable, the complex structure of the body should work in harmony.
Athletes who want to be successful in tennis should have optimal abdominal, back, hip, arm
muscle strength, grip strength, flexibility, balance and coordination. It is necessary to have
good abdominal and back muscle strength, specifically to be able to perform repetitive
movements and increase endurance. At the same time, the handgrip strength should be at an
optimal level to be able to hold the tennis racket for a long time and to provide the shot after
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the target is determined. There was no found study in the literature about examining the
relationship between direct claw hand (gripping) strength and abdominal, back and hip
extensor muscles in tennis players. In this context, our study; It was aimed to examine the
relationship between claw hand (gripping) strength and abdominal, back and hip extensor
muscles of 26 female tennis players participating in the Eastern and Southeastern Anatolian
Region team championships. The participants' manual abdominal, back and hip extensor
muscle strength measurements were taken. A dynamometer was used to measure claw hand
strength. Each measurement was repeated 2 times and the highest value was recorded. The
ages of the athletes vary between 15-27 years, and the median value of the ages was 16 years.
The median value of the lengths was 1.51m. The median value of their weight was 55 kg. The
relationship between abdominal, back and hip extensors strength and claw hand strength was
examined by partial correlation made by removing age activity. While there was a moderate
relationship between right claw hand strength and right abdominal muscles, there was no
relationship between right claw hand strength and left abdominal muscles. While there was a
good correlation between the right claw hand strength and the right-back muscles, a moderate
correlation was found with the left abdominal muscles. There was no correlation between
right claw hand strength and hip extensors.
As a result of our study, it was seen that the abdominal and back muscles affect the claw hand
strength. Considering the effect of gripping the racket on the performance in tennis, we think
that the inclusion of abdominal and back muscle strength training in the training program can
increase the success of the athletes.
Key Words: Tennis, muscle strength, claw hand strength, athletes
GİRİŞ
Tenis dünya çapında en çok tanınan spor dallarından biridir. Tenise olan ilginin artış
göstermesi bilim adamları tarafından ilgi uyandırmış ve daha çok araştırma yapmalarına yol
açmıştır (Groppel,1992). Tenis, hazır duruş ve süratli çıkışlar içeren, yinelenen hareketlerle
birlikte çeşitli vuruşların birden fazla kas hareketi aracılığıyla gerçekleşmesinden oluşur
(Perry, 2004).
Günümüzde tenis sporcusunu daha iyi bir seviyeye ulaştırmanın temelinde teknik-taktik
görselliğe önem gösterilirken mental ve fizyolojik faktörler göz ardı edilmektedir (Yavuz,
1990). Antropometrik veriler, bu verilerin oranı ve vücut komposizyonu performansı önemli
ölçüde etkileyen unsurlardır (Maud&Foster, 1990).
Elliott ve arkadaşlarına göre (2003) senkronize hareket ve etkili vuruş arasındaki ilişki teniste
başarıyı gösterir. El kavrama kuvveti, kol esnekliği ve hareket genişliği tenis performansının
önemli göstergeleri olarak belirtilmektedir (Bompa, 1998).
Tenis sporu sınırlı zaman dilimine bağlı oynanan sporlardan farklı olarak belirsiz süre ile
oynanır. Farklı zemin tiplerinde oynanabilir. Oyun süresinde aerobik ve anaerobik enerji
sistemleri devreye girer. Bu süre zarfında teknik-taktik anlamda en başarılı vuruşu
gerçekleştirmek için fiziksel uygunluk değişkenlerinin yüksek seviyede gerçekleşmesi
gereklidir. Anlık yön değiştirmelerin yapılabilmesi için vücudun süratli bir şekilde aksiyon
göstermesine ve kuvvete gereksinim duyulur (Gelen ve ark., 2009).
Tenis branşında kuvvet üretimi diğer spor dallarında olduğu gibi reaksiyon kuvveti ile
başlangıç gösterir. Bu zincirleme sistem ayak bileği-ayak-gövde-üst gövde ile devam ederken
raket salınımı ile bağlantılı kinestetik davranışların toplamından oluşur. Vuruş esnasında
kalça ve gövde ekstansörleri yoğunluğu bacaklarda oluşan kuvvetin omuz ve kollara geçişi
için bir köprü görevi görür. Bu durumda vücudun merkezi olarak kabul görmüş core bölgesi
kas sistematiği kuvvetin meydana gelmesi, transfer edilmesi ve kontrolü açısından oldukça
önemlidir. Profosyonel tenisçilerin uyumlu vücut dönüşü kuvvetine sahip olmalarının sebebi
de bundan kaynaklanmaktadır (Eliot ve ark., 2003).
ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
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Çalışmamızda; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takım şampiyonasına katılan 26 kadın
tenis sporcusunun pençe el kuvvetinin karın, sırt ve kalça ekstansör kasları ile ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Kadın tenisçilerde pençe el kuvvetinin karın, sırt ve kalça ekstansörleri kasları ile olan
ilişkisinin incelenmesi amaçlanan çalışmada; katılımcıların karın, sırt ve kalça ekstansör
kasları kuvvet ölçümleri manuel olarak alınmıştır. Pençe el kuvveti ölçümü için dinamometre
kullanılmıştır. Her bir ölçüm 2 kez tekrarlanmış olup en yüksek değer kaydedilmiştir. Ayrıca
her bir katılımcının yaşları, boyları (m) cinsinden, kiloları (kg) cinsinden kaydedilmiştir.
Esneklileri otur-eriş testi ile değerlendirilmiştir. Katılımcılara dikey sıçrama testi de
uygulanmıştır.
Tablo 1. Pençe el kuvvetinin karın, sırt ve kalça ekstansörleri kasları ile olan ilişkisi
Karın
Sırt
Kalça
Dikey
Esneklik
kasları
kasları
ekstansörleri sıçrama
-0.174
0.218
Sağ
r
0.479
0.622
0.680
0.405
0.295
p
0.016
0.001
0.0001
Pençe el
kuvveti
0.324
-0.067
0.249
Sol
r
0.554
0.700
0.114
0.751
0.229
p
0.004
0.0001
BULGULAR
Verilerin analizi sonucunda, çalışmaya katılan sporcuların yaşları 15-27 yaş arasında
değişmekte olup, yaşların median değeri 16 yaş olarak bulunmuştur. Boy uzunlukları median
değeri 1.51m’dir. Kiloları median değeri 55 kg’dır. Karın, sırt ve kalça ekstansörleri kuvveti
ile pençe el kuvveti arasındaki ilişkiye, yaş etkinliği ortadan kaldırılarak yapılan parsiyal
korelasyon ile bakılmıştır. Sağ pençe el kuvveti ile sağ karın kasları arasında orta derecede
ilişki varken (r=0.479), sağ pençe el kuvveti ile sol karın kasları arasında ilişki olmadığı
(r=0.324) görülmüştür. Sağ pençe el kuvveti ile sağ sırt kasları arasında iyi derecede ilişki
varken(r=0.622) sol sırt kasları ile orta derecede (r=0.554) ilişki bulunmuştur. Sağ pençe el
kuvveti ile kalça ekstansörleri arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Esneklik ile pençe el
kuvveti arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Sporcuların sağ ve sol pençe el kuvveti ile dikey
sıçrama testi arasında iyi derecede ilişki görülmüştür.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Çalışmamız sonucunda, karın ve sırt kaslarının pençe el kuvvetine etki ettiği görülmüştür.
Ayrıca, pençe el kuvveti ile dikey sıçrama arasında da ilişki görülmüştür. Tenis sporunda
raketi kavramanın performansa olan etkisi göz önüne alındığında, sporcularda karın ve sırt
kas kuvvet eğitiminin antrenman programına alınmasının tenis sporundaki başarıyı
artırabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca tenis sporundaki ani sıçramalar göz önüne alındığında,
pençe el kuvveti ile dikey sıçrama arasındaki ilişkinin iyi olması da spordaki başarıyı
artırabilecek başka bir etken olarak düşünülüp, antrenman programlarına dikey sıçrama,
pliyometrik egzersiz gibi sıçrayıcı tarz hareketlerin eklenmesi önerilebilir.
Tenis sporunda vücut postürünün ergonomik kullanımı önem taşımaktadır. Vücut
düzgünlüğü, tenis sporu sırasındaki denge ve koordinasyon sağlanabilmesi bakımından
önemlidir. Vücudun istenilen pozisyonda stabilitesini koruyabilmesi ve hareketlerin değişimi
sırasında ektremitelerin segmental olarak uyum sağlanabilmesi için iyi bir kas gücüne sahip
olunması gerekmektedir. Özellikle abdominal kaslar, sırt kasları, kalça kaslarının birbiri ile
uyum içinde çalışması ve kasların ağırlık aktarımının doğru yapılabilmesi sporda özellikle
sürekli denge merkezinin değişim gösterdiği tenis sporunda önemlidir. Abdominal kaslar, sırt
kasları, kalça kaslarının kuvvetinin iyi olması hızlı değişim gösteren bir spor olan teniste,
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vücut düzgünlüğünü korumayı sağlar. Bununla birlikte tenis sporunda önemli olan kavrama
kuvvetini de etkilediği görülmüştür. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan, karın ve sırt kas
kuvveti ile pençe el kuvveti arasındaki korelasyon, tenis sporundaki performansın ve
başarının artırılması için önem arz etmektedir. Tenis oynayan bir sporcuda karın ve sırt kas
kuvveti arttıkça, pençe el kuvvetindeki devamlılık ta artacağından sporcu daha uzun süre
kavrama kabiliyetine devam edecek olup, hedef sayısında artış görülebilir.
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ÖZET
İşitme kaybı dünya genelinde en yaygın görülen engellerden birisidir. Dünya Sağlık
Örgütü 2005 yılında dünya üzerinde 278 milyon işitme engelli birey olduğunu, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) ise 2010 yılında yaptıkları çalışma sonucunda 0-6 yaş grubundaki
çocukların %9,6'sının işitme engelli olduğunu belirtmiştir.
2019 yılı sonlarında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü tüm
dünyada halk sağlığı sorunu haline gelmiş ve küresel bir pandemi ilan edilmiştir. Covid-19
pandemisiyle mücadele sürecinde maske kullanmak, tüm insanlara sıkıcı gelse de özellikle
işitme engelli çocuklarda bu durum sıkıcılıktan çok eziyet olma noktasına gelmiştir. İşitme
engelli çocuklar, kulaklarının arkasında işitme cihazlarını taşımaktadırlar. Dolayısıyla kulağın
arkası cihazla kaplı olmaktadır. Bu çocuklar, işitme cihazı yanında maske taktıklarında kulak
arkasındaki basınç ve yük artmaktadır. Bu durum, bireyin konforunu olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu nedenle çocuklar maske takarken işitme cihazlarını çıkarmak istemekte
veya maske takmayı reddetmektedirler. Ancak bu istekleri, onların yaşam konforunu
kısıtlamakta ve ebeveynlerini çaresiz bırakmaktadır. Bu şikayetleri ortadan kaldırmak için
bazı yardımcı aksesuarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yurtdışında işitme engeli yaşayan
çocuklara yönelik özel aksesuarlar mevcuttur. Ülkemizde ise bu konuda benzer ürünler
yoktur. Bu nedenle, bu çalışma literatür ve üretim piyasası için yenilik kazandıracak
niteliktedir.
Bu çalışmada işitme cihazı ve koruyucu yüz maskesinin rahatlıkla bir arada
kullanılmasına yönelik taçlar geliştirilmiştir. Bu taçlar, ribana örgüsünde olup çok çeşitli
genişliklerde ve bedenlerde üretilebilmektedir. Aynı zamanda farklı desen ve renklerde
üretimiyle giysiye uyumlu ve çocukların zevkle takabileceği fonksiyonel taçlar geliştirmek
mümkündür. Bu çalışma kapsamında; işitme engelli çocukların cihazlarının kolaylıkla
taşınmasını ve maske takma işlemini kolaylaştıracak aksesuarlar geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, işitme cihazı, çocuk maskesi, fonksiyonel bant, aksesuar.
ABSTRACT
Hearing loss is one of the most common disabilities worldwide. The World Health
Organization stated that there were 278 million hearing-impaired individuals in the world in
2005, the Turkish Statistical Institute (TUIK) stated that as a result of their study in 2010, 9,6
% of children in the 0-6 age group were hearing-impaired.
The Covid-19 virus, which emerged in Wuhan, China at the end of 2019, has become a
public health problem all over the world and has been declared a global epidemic. Although it
is boring for all people to use masks during the fight against the Covid-19 pandemic, this
situation has come to the point of being torture rather than boring, children carry their hearing
aids behind their ears. For this reason, the back of the ear is closed with the device. When
these children wear a mask near the hearing aid, the pressure and load behind the ear
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increases. This situation negatively affects the comfort of the individual. For this reason,
children want to remove their hearing aids or refuse to wear a mask while wearing a mask.
However, these demands limit their living comfort and leave their parents helpless. Some
auxiliary accessories are needed to eliminate these complaints. There are special accessories
for hearing-impaired children abroad. In our country, there are no similar products in this
regard. Therefore, this study will bring innovation to the literature and the production market.
In this study, crowns were developed for comfortable use of hearing aid and protective
face mask. These crowns are ribbed and can be produced in a wide variety of widths and
sizes. At the same time, it is possible to develop functional crowns that are compatible with
clothes and that children can wear with pleasure, with their production in different patterns
and colors. This scope of work; accessories have been developed to make it easier for
hearing-impaired children to carry devices and wear masks.
Keywords: Pandemic, hearing aid, child mask, functional band, accessory.
1. GİRİŞ
İşitme; havadaki moleküllerin salınımlarını daha detaylı algılaması için özel gelişmiş bir
duyu sistemidir. İnsan kulağının belirli sesleri algılama özelliği vardır. Kulağın duyma
görevini yeterince yerine getirememesine “İşitme kaybı”, duyma yetisini tamamen ya da
kısmen kaybetmiş kişilere ise “İşitme engelli” denilmektedir. (Gürgür ve Şafak, 2017).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) engelliliği “Karmaşık, dinamik, pek çok boyutu bulunan
ve tartışmalı bir olgu.” olarak tanımlamaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2011). Dünya üzerinde
yeni doğan her 1000 bebekten 5’i işitme engelli olarak hayata gözlerini açmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün verilerine göre Dünya’da 34 milyonu 15 yaş altı çocuk olmak üzere
toplamda 466 milyon işitme engelli birey bulunmaktadır (Yıldız vd., 2018).
Geçmişten günümüze yaşanan salgın hastalıklar; hayat tarzında değişiklikler yaratan ve
küresel etkileri olan önemli olaylar olarak tanımlanmıştır. 2019 yılı sonlarında Çin’in Wuhan
eyaletinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da halk sağlığı sorunu haline gelmiş ve
küresel bir pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde maske
kullanmak, tüm insanlara bunaltıcı gelse de özellikle işitme engelli çocuklarda bu durum daha
çok eziyet olma noktasına gelmiştir.
İşitme engelli çocuklar, kulak arkalarında işitme cihazı taşımaktadırlar. Dolayısıyla
kulağın arkası cihazla kaplı olmaktadır. Bu çocuklar, işitme cihazı yanında maske
taktıklarında kulak arkasındaki basınç ve yük artmaktadır. Bu durum, konforu olumsuz yönde
etkilemekte, dolayısıyla çocuklar maske takarken işitme cihazlarını çıkarmak istemektedirler.
Ancak bu istekleri, onların yaşam konforunu kısıtlamakta ve ebeveynlerini çaresiz
bırakmaktadır. Bu şikayetleri ortadan kaldırmak için bazı yardımcı aksesuarlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Yurt dışında işitme engeli bulunan çocuklara yönelik geliştirilmiş olan özel
taçlar bulunmaktadır. Bu taçlar, işitme cihazını taşımaya yönelik olarak geliştirilmiş olup
kenarlarında minik cepler bulundurmaktadır. Bu taçların üzerine düğme dikilerek bu
düğmelere maske lastiğinin geçirilmesi mümkün olabilecektir.
Bu çalışmada işitme cihazı ve koruyucu yüz maskesinin rahatlıkla bir arada
kullanılmasına yönelik taçlar geliştirilmiştir. Bu taçlar, ribana örgüsünde olup çok çeşitli
genişliklerde ve bedenlerde üretilebilmektedir. Aynı zamanda farklı desen ve renklerde
üretimiyle giysiye uyumlu ve çocukların zevkle takabileceği fonksiyonel bir aksesuar haline
gelmiştir. Saç bandı şeklinde tasarlanan aksesuarlar, kullanıcının başını veya kulaklarını
çevreleyebilir. Kendiliğinden ayarlanabilir veya bağcıklardan oluşabilir. Bağlantı saç bandına
sabitlenen elastik bir bant veya başka türden bir kumaş bağlantısı vasıtasıyla yapılabilir.
Dikilebilir veya kaynak yapılabilir. Bu çalışma kapsamında; işitme engelli çocukların
cihazlarının kolaylıkla taşınmasını ve maske takma işlemini kolaylaştıracak aksesuar
modellerine yenileri eklenmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER
İşitme, başın çevresinde oluşan ses dalgalarının dış, orta ve iç kulak aracılığı ile beyin
sapından geçip korteksteki işitme merkezi tarafından algılanmasıdır (Yavuz ve Sağsözlü,
2018). İşitme kaybı doğum öncesinde, doğum anında veya doğum sonrasında meydana
gelebilmektedir. İşitme kaybındaki en önemli faktörler; genetik faktörler, doğum
komplikasyonları, enfeksiyon hastalıkları ve iç kulağa zarar veren oksitoksin adı verilen bazı
ilaçlardır. Doğum komplikasyonları işitme kaybı faktörlerinin %12 sini oluşturmaktadır
(Belgin, 1992). Avcı ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada işitme kaybı konusunda erken
teşhisin önemine değinilmektedir. Aynı çalışmada uzmanların görüşleri alınmış ve gerekli
önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında 630 milyon, 2050 yılında ise 900 milyon
işitme engelli birey olabileceği vurgulanmaktadır (Avcı vd., 2020). İşitme kaybı iletim tipi,
sensörinöral tip veya bunların birlikteliği ile oluşmaktadır. İletim tipi işitme kaybı- dış ve orta
kulak işlevlerinin bozulmasıyla, sensörinöral tipi işitme kaybı koklea, işitme siniri ya da
işitme yollarında oluşan sorun nedeniyle meydana gelmektedir (Gökçay vd., 2014).
Türkmen vd. yaptıkları çalışmada insan kulağının en düşük 10-15 desibel (dB)
seviyelerine kadar olan sesleri duyabildiklerini belirtmişlerdir. Aynı çalışmada işitme
kayıplarının derecelendirilmesinde, 26-40 dB arasındaki kayıp hafif işitme kaybı, 41-55 dB
arası kayıp orta derece işitme kaybı, 56-70 dB orta-ileri işitme kaybı, 71-90 dB ileri işitme
kaybı, 91 dB üstü ise çok ağır işitme kaybı olarak kabul edildiği belirtilmiştir (Türkmen vd.,
2013).
Gökçay ve arkadaşları yaptıkları çalışma sonucunda canlı doğumların 1000’de birinde
işitme kaybının doğuştan olduğu kanısına varmışlardır. Aynı çalışmada doğan her 1000
bebekten yaklaşık üçünde ileri derecede işitme kaybı bulunduğunu yoğun bakımda yatış
öyküsü bulunan bebeklerde ise bu oranın %4’e çıktığını belirtmişlerdir. Çocukluk yıllarında
ise yaşanan hastalıklar, kazalar, travmalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oranın %6’yı
bulduğuna değinmişlerdir (Gökçay vd., 2014).
Akmeşe yaptığı bir çalışmada ülkemizde 1/1000-1/2000 arasında doğumsal sensörinöral
işitme engelli bulunduğunu belirtmiştir (Akmeşe, 2015).
2.1. Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Çocuklarla İlgili Sayısal Veriler
Dünyada engelli bireylerin sayısal verileri ile ilgili olarak; Namibya Ulusal Özürlülük
(2003) verilerine göre nüfusun %1,62'si engelli ve 5 yaş ve üzerindeki bireylerin %53,8'i
mental, öğrenme, görme, işitme, iletişim engeline sahiptir (Bilsin ve Başbakkal, 2014).
Küresel Hastalık Yükü (2004) verilerine göre dünya nüfusunun %15,3'ü "orta veya
şiddetli derecede özürlü", %2,9'u "ağır özürlü", 0-14 yaş arasındaki çocukların ise %0,7%5,1'inin özürlü olduğu tahmin edilmektedir (Ünüvar vd., 2007).
Yeni Zelanda Özürlüler Araştırmasına (2006) göre nüfusun %17'sinin ve 15 yaşın
altındaki çocukların ise %10'unun engelli olduğu, engelli çocukların %39'unun kronik
hastalığa sahip, %21 'inin psikolojik ya da psikiyatrik engeli bulunduğu, Kanada Özürlüler
Araştırmasına (2006) göre ise, nüfusun %14,3'ünün, 14 yaş ve altı çocukların %3,7'sinin
engelli olduğu, 5- 14 yaş arasındaki çocukların %54,1'inin iletişim, %5'inin kronik hastalık,
%6,3'ünün öğrenme, %3,1'inin duygusal, %1'inin işitme, %0,8'inin görme ve %0,8'inin ise
fiziksel engelli olduğu bildirilmiştir (Bilsin ve Başbakkal, 2014).
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye Özürlüler Araştırması (2002) sonucuna
göre özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29'dur. Rapora göre doğuştan veya
sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yetilerini
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çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamının gereklerine uyamayan kişiler engelli olarak
tanımlanmaktadır. Türkiye’de 2002 yılından bu yana engellilik araştırması yapılmadığı için
daha güncel veriler bulunmamaktadır (Ekenci, 2015).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2010) tarafından yapılan özürlülerin sorun ve
beklentileri araştırmasına göre ise 0-6 yaş grubundaki çocukların %9,6'sının işitme özürlü
olduğu belirlenmiştir (Bilsin ve Başbakkal, 2014).
Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan “Ulusal Engelli Veri Sistemi” ise tüm
engellileri ve engel gruplarını kapsamamaktadır. Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı ve
hayatta olan engelli sayısının 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si ise kadın olmak üzere
2.511.950 kişi olarak ifade edilmektedir (T.C. Aile ve Sosyal Hiz. Gen. Müd., 2021).
2.2. İmplantın Taşınmasını ve Maske Kullanımını Kolaylaştıran Aksesuar Örnekleri
2.2.1. İmplantı taşıyan taç, kafa çevresine göre silikon tokayla ayarlanabilmektedir.

Şekil 1. İmplantı taşıyan taç (Etsy, 2020)
2.2.2. Spor tarzda geliştirilmiş saç bantları

Şekil 2. Spor saç bantları (Etsy, 2020)
2.2.3. Cochlea implantı ve maske takmada kullanılmak üzere tasarlanmış cepli ve düğmeli saç
bandı.

Şekil 3. Cepli ve düğmeli saç bandı (Etsy, 2020)
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2.2.4. İmplant süsü; kelebek

Şekil 4. İmplant süsü (Etsy, 2020)
2.2.5. Maske takmada kolaylık sağlayan saç bandı

Şekil 5. Maske takmayı kolaylaştıran aparat (Etsy, 2020)
2.2.6. Düğmeli güneş şapkası siperliği

Şekil 6. Düğmeli şapka (Etsy, 2020)
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2.2.7. Çapraz kafa ve çene bandı

Şekil 7. Kafa ve çene bandı (Bajula, 2020)
2.2.8. Kafa bandı

Şekil 8. Kafa bandı (Bajula, 2020)
2.2. Çocuklarda baş çevresi ölçümü
İmplant ve maske kullanımını kolaylaştıran aksesuarların üretiminde baş çevresi
ölçüsünün doğru alınması büyük önem taşımaktadır. Baş çevresi, esnek olmayan bir mezura
ile ölçülmelidir. Ölçüm, mezura arkada başın en çıkıntılı noktasından, yanda parietal bölgeden
ve önde glabelladan geçirilerek yapılır. 0–3 yaş arasındaki çocuklarda düzenli olarak takip
edilmelidir (Bundak, 2003).
Persentil eğrileri yani büyüme eğrileri bir çocuğun gelişiminin normal düzeyde olup
olmadığını göstermektedir. Bu değer bebeklerde %3 ila %97 persentil değerleri arasında
kalmalıdır (Neyzi vd., 2008).
Tablo 1’de ilk 36 ayda bebeklerde baş çevresi gelişim değerleri verilmiştir.
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Tablo 1. İlk 36 ayda bebeklerde baş çevresi gelişim değerleri kaynak??

3. Materyal
İmplant ve maske kullanımını kolaylaştıran aksesuarların üretiminde ribana örgüsünde
kumaşlar kullanılmıştır. Kullanılan kumaşlar %80 poliamid %20 elastan içeriklidir.
Kullanılan kumaşlar su itici özellikte olup yağmurlu havalarda veya yüzme aktivitesinde
kullanılmaya elverişlidir. Dikiş iğliği olarak 120 numara PES iplik kullanılmıştır. Maske
lastiklerinin takılabilmesi için 16 mm (ligne) boyutunda düğme kullanılmıştır. Tasarlanan
aksesuarların üretiminde kullanılan cırt bantlar %100 poliamid özellikte olup kauçuk esaslı
yapışkanlık özelliğine sahiptir.
4.Yöntem
İlk aşamada yurtdışında işitme engelli çocuklara yönelik yapılan özel taçlar incelenmiş
ve bu ürünlerin ülkemizde olmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra işitme engelli çocuklara
yönelik özel taçlar tasarlanmıştır. Modellerin tasarlanmasında konfor ön planda tutularak
hedef kitlenin istekleri göz önüne alınmıştır. Üretilen taçlar elastan içerikli kumaşlarla
dikilmiştir. Bu taçların üzerinde işitme cihazını taşıyan küçük cepler ve maskeyi tutturmaya
yarayan düğme ve/veya cırt bantlar bulunmaktadır.
5. Bulgular
Bu çalışma kapsamında tasarlanan ürünlerin görselleri Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11’de
verilmiştir. Tasarımlarda kullanılan kumaşların renk ve desenleri farklılaştırılarak çocuklar
için eğlenceli ürünler haline getirilmesi amaçlanmıştır. Ürün boyutları persentil eğrilerinin
%50 değerleri dikkate alınarak yaş gruplarına göre bedenlenmiştir.

Şekil 9. İmplantı ve maskeyi taşıyacak birinci tasarım
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Şekil 10. İmplantı ve maskeyi taşıyacak ikinci tasarım

Şekil 11. İmplantı ve maskeyi taşıyacak üçüncü tasarım
6. Sonuç
Covid-19 salgını birçok alanda olduğu gibi işitme cihazı kullanan bireyler içerisinde de
en çok çocukları etkilemiştir. Bu çalışmada tasarlanan saç bantları ile maske ve işitme
cihazının bir arada kullanımını kolaylaştıran aksesuarlar araştırılmıştır.
Tasarımlarda elastan içerikli poliamid kumaşlar, boya ve baskı işlemlerinde rengi çok
iyi tuttuğu için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle çocuklara yönelik taç üretiminde
kullanılmak üzere örülen kumaşlar üzerinde istenen desen ve renklendirme çalışmalarını
yapmak mümkündür. Bu kumaşların çok sayıda yıkamaya dayanıklı olması da kullanım
ömürleri açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca esneme özelliği yüksek olan bu kumaşlar
sayesinde ürünleri kullanan bireyler kendilerini çok daha rahat ve konforlu hissetmektedirler.
Bu çalışma kapsamında araştırılan bu yardımcı aksesuarlar, ülkemizde maalesef pek
bilinmemektedir. Kulak arkasına binen yük arttıkça kulak arkasında kızarıklık; ardından açık
yaralar oluşabilmektedir. Bu da yaşam kalitesini önemli düzeyde etkileyen bir sorun
oluşturmaktadır. Özellikle yoğun çalışan sağlık personelleri, bonelerine düğme dikerek ya da
düğmeli bonelerle benzer çözümler yaratmışlardır. Bu çözüm önerileri, çocuk ya da bu
konudan rahatsız olan her yaştaki bireyin kullanabileceği çeşitli aksesuarların tasarlanarak
üretilmesini gerektirmektedir. Bu bildiri ile birçok kişinin rahatsızlığını giderecek ürünler
konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
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Özet
Disiplinlerarası yaklaşım, benzer kavram ve konuları birden fazla disiplin alanı içerisinde
ilişkiler kurarak etkili bir şekilde öğretmeyi hedefleyen bir yaklaşım olup; günümüzde eğitim
programları içerisindeki payını artırmaya başlamıştır. Fen, Matematik, Görsel sanatlar, Tarih,
Coğrafya gibi birçok disiplin içerisinde başka disiplinlerle ilişkilendirilerek anlamlı
öğrenmeler sağlanabilecek konu alanları bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada İlkokullarda
veya Ortaokullarda görev yapmakta farklı disiplinlerden öğretmenlerin disiplinlerarası
yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma
yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi oluşturulurken
elverişli örneklem yöntemi benimsenmiştir. Bu kapsamda aralarında sınıf, fen bilimleri,
matematik, sosyal bilgiler ve İngilizce öğretmenlerinden oluşan toplam 100 kişilik örneklem
grubuna Özhamamcı (2013) tarafından geliştirilen 40 soruluk disiplinlerarası yaklaşıma
ilişkin öğretmen görüşlerinin alındığı 5’li likert tipi ölçek uygulanmıştır. Ölçek,
‘uygulamalar’, ‘fayda’ ve ‘öğretim programındaki yeri’ şeklinde üç alt boyuttan oluşmaktadır.
Veriler, SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde yüzde ve
frekansın yanı sıra t-testi, ANOVA, Tukey gibi testler kullanılmıştır. Araştırma sonunda
öğretmenlerin ölçeğin uygulamalar’, ‘fayda’ ve ‘öğretim programındaki yeri’ boyutlarındaki
sorulara verdikleri yanıtların puan ortalamalarının sırası ile 4,3164; 4,4141 ve 4,1989
olmuştur. Ayrıca katılımcıların verdikleri cevapların ortalamaları soru bazında incelenmiş
olup en yüksek düzeyde ve en düşük düzeyde görüş bildirdikleri sorular incelenerek
yorumlamalara gidilmiştir. Öte yandan katılımcıların görüşlerinin cinsiyet, mesleki kıdem,
branş, ve disiplinlerarası çalışmalara ilgili olup olmamaya göre değişmediği gözlenirken
cevapların derse girmiş oldukları sınıf seviyelerine göre ise ölçeğin fayda alt boyutunda
anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma sonunda araştırmacılara bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası yaklaşım, ilköğretim, öğretmen görüşü.
ABSTRACT
The interdisciplinary approach is an approach that aims to teach similar concepts and issues
effectively by establishing relationships within more than one discipline; Today, it has started
to increase its share in education programs. Within many disciplines such as Science,
Mathematics, Visual Arts, History, Geography, there are subject areas where meaningful
learning can be achieved by associating them with other disciplines. In this context, it is
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aimed to determine the opinions of teachers from different disciplines working in primary or
secondary schools on the interdisciplinary approach. The survey model, which is one of the
quantitative research methods, was used in the study. The convenient sampling method was
adopted while creating the sample of the study. In this context, a 5-point Likert-type scale was
applied to a sample group of 100 people, including classroom, science, mathematics, social
studies and English teachers, in which the views of teachers on the 40-question
interdisciplinary approach developed by Özhamamcı and Ünsal were taken. The scale consists
of three sub-dimensions: 'applications', 'benefit' and 'place in the curriculum'. The data were
analyzed by using the SPSS 24 program. In the analysis of the data, tests such as t-test,
ANOVA, LSD were used as well as percentage and frequency. At the end of the research, the
average scores of the answers given by the teachers to the questions in the dimensions of
'applications', 'benefit' and 'the place of the scale in the curriculum' were 4,3164, respectively;
4.4141 and 4.1989. In addition, the averages of the answers given by the participants were
examined on the basis of questions, and the questions on which they expressed their opinions
at the highest and lowest levels were examined and interpretations were made. On the other
hand, while it was observed that the views of the participants did not change according to
gender, professional seniority, branch, and whether they were related to interdisciplinary
studies, it was determined that the answers differed significantly in the benefit sub-dimension
of the scale according to the grade level they entered the course. At the end of the research,
some suggestions were made to the researchers.
Keywords: Interdisciplinary approach, primary education, teacher's view.
Giriş
Bilimin ve eğitimin temel amaçlarından biri de öğretilmek istenen bilgilerin hem niceliksel
hem de niteliksel olarak artırmak ve geliştirmektir. Bunun yapılabilmesi için bilgilerin tek bir
disiplinden ziyade disiplinlerin ötesinde anlaşılması, paylaşılması ve evrenselliğe ulaşması
gerekir (Bakır-Aladağ, 2018).
Disiplinerarası yaklaşım ya da disiplinlerarası öğretim ilk kez yirminci yüzyılın başında
ABD’de kendini göstermiştir. 1920'lerin ortalarında sosyal bilimlerde ilk kez kullanılmaya
başlanan bu yaklaşım İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki dönemde sosyal bilimler ve
beşeri bilimler arasında ortak bir akım haline gelen eğitim yaklaşımı olmuştur (Frank 1988:
91, 95). Disiplinlerarası yaklaşım daha sonra ABD’de hem öğretmen yetiştirmede hem de tüm
düzeylerden okullarda etkili bir şekilde hissedilmeye başlamıştır (Yıldırım, 1996).
Sözlük anlamına bakıldığında disiplinin bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya
yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı,
zapturapt şeklinde tanımlandığı görülmektedir (TDK, 2021). Ancak çalışma kapsamında ele
alınan disiplin kavramı yine TDK’de “öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü,
bilim dalı” şeklinde belirtilen tanımdır. Bu çalışmada geçen disiplin kavramı ile Fen Bilimleri,
Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce gibi dersler kastedilmektedir.
Disiplinlerarası yaklaşım tanımına bakıldığında tarih boyunca çok farklı tanımlamalar
yapıldığı görülmektedir. Yıldırım’a (1996) göre disiplinlerarası yaklaşım geleneksel konu
alanlarının belirli kavramlar çevresinde anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek verilmesidir.
Jacobs (1989) ise disiplinlerarası yaklaşımı bir kavram, konu ya da kazanımın incelenmesi
için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisini devreye sokan anlayış olarak tanımlamıştır.
Yukarıdaki tanımlamalar birbirinden farklı olsa da neredeyse tüm tanımlarda ortak olarak
bulunan özellik farklı disiplinlerin kazanımlarının bir araya getirilerek veya bütünleştirilerek
bir bütünün parçalardan daha büyük olduğunun gösterilmesidir. Geniş bir perspektiften
bakıldığında disiplinlerarası yaklaşımın esnek programları, ilişkili veya bağlantılı konuların
birleştirilmesini, farklı kaynakların araştırılmasını ve öğrenci gruplarının oluşturulmasını
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kapsadığı söylenebilir (Bakır-Aladağ, 2018). Yıldırım (1996) disiplinlerarası yaklaşıma
ilişkin şunları söylemektedir:
“Disiplinlerarası öğretimde belirli bir kavram (ya da problem, konu) temel alınarak,
bu kavrama değişik yönlerden ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan
alınarak bütünleştirilir. Burada temel amaç, dersin konusunu teşkil eden kavramın
incelenmesi olmakla birlikte, bu süreçte rol alan değişik konu alanlarının
kavramla ilgili bilgi ve becerilerinin öğrenilmesi de önemlidir. Yani
disiplinlerarası bir organizasyon sayesinde öğretim süreci, hem belirli disiplinlere
ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların anlamlı bir biçimde biraraya
getirilerek kullanılmasına yardımcı olur.”
Alanyazın incelendiğinde disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin öğretmen görüşlerinin alındığı
çalışmalar mevcut olsa da bu çalışmaların sayısının sınırlı olduğu görülmektedir Halbuki
eğitim ve öğretim sisteminin mutfağında yer alan öğretmenlerin her geçen gün önemi biraz
daha artan disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin alınması ve farkındalıklarının
artırılması oldukça önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, çalışmada ilkokulda ve ortaokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin
disiplinleraraı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ve bu görüşlerin hangi değişkenlere göre
farklılaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmanın problem
cümlesi “Sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul branş öğretmenlerinin disiplinlerarası yaklaşıma
ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde olmuştur. Araştırmada, bu problem cümlesi
doğrultusunda cevap aranan alt problemler ise şu şekilde olmuştur:
1.
Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın uygulama boyutuna ilişkin görüşleri
nelerdir?
2.
Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın fayda boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?
3.
Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın öğretim programındaki yeri boyutuna ilişkin
görüşleri nelerdir?
4.
Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın öğretim programındaki alt boyutlara yönelik
görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem, branş, ve disiplinlerarası çalışmalara ilgili olup
olmama ve derse girmiş oldukları sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
Araştırma Deseni
Çalışma, nicel araştırma desenine dayalı tarama modelinde yapılandırılmıştır. Tarama
modelleri, geçmiş ya da mevcut durumları olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, kişi veya nesneler kendi terimleriyle ve
oldukları gibi betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2005).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay
ulaşılabilir ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın
örneklemi Karaman il merkezindeki farklı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan sınıf,
fen bilimleri, sosyal bilimler, 100 öğretmenden oluşmuştur
Çalışma grubuna ait demografik bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.
Cinsiyet

49
51

erkek

kadın

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Çalışma grubunda yer alan katılımcıların 51’i erkek, 49’u ise kadındır. Katılımcıların
seçiminde cinsiyet değişkenine göre homojen bir dağılım oluşmasına özen gösterilmiştir. Bu
kapsamda araştırmaya katılan öğretmenlerin %49’u kadın, %51’i ise erkektir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdemlerine ilişkin veriler Tablo 2’de
gösterilmiştir.
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Mesleki Kıdem
21-

9

16-20

15

11-15

23

6-10

32

1-5

21
0

5

10

15

20

25

30

35

Tablo 2. Katılımcıların Mesleki Kıdemleri

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya en fazla 6-10 arası mesleki kıdeme sahip öğretmen
katılmışken (n=32), en az katılım 21’den daha fazla mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden
(n=9) olmuştur.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin branş dağılımlarına ilişkin veriler Tablo 3’te gösterilmiştir.

FEN
BILIMLERI

TÜRKÇE

MATEMATIK

SOSYAL

İNGILIZCE

15

14

16

19

16

20

Branş Dağı l ı m ı

SıNıF
ÖĞRETMENI

Tablo 3. Katılımcıların Branş Dağılımı

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların branşlara göre dağılımlarının da birbirine yakın olduğu
görülmektedir. Böylece branş bazında da katılımcıların mümkün olduğunca homojen
dağılması hedefine de ulaşılmış olmuştur. Buna göre katılımcıların 14’ü Sosyal Bilgiler, 15’i
Sınıf Öğretmeni, 16’sı Fen Bilimleri ve İngilizce, 19’u Matematik ve 20 katılımcı ise Türkçe
branşından olmuştur.
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Araştırma katılımcılarının derse girmiş oldukları sınıfların dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.

13

10

11
5

4
2

3
1.SıNıF

15

37

Sı nı f Seviyesi

2.SıNıF

3.SıNıF

4.SıNıF

5.SıNıF

6.SıNıF

7.SıNıF

8.SıNıF KARıSıK

Tablo 4. Katılımcıların Derse Girdikleri Sınıf Seviyeleri

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 14’ü ilkokulda derse girmekte olup; kalan 86 öğretmen
ortaokulda değişik sınıf seviyelerinde derse girdiklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlere disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile ilgili çalışmaları (seminer, çalıştay, kitap,
dergi vb.) takip edip etmedikleri sorulmuş ve alınan cevapların dağılımı Tablo 5’te
sunulmuştur.

40%
60%

evet

hayır

Tablo 5. Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı ile İlgili Çalışmaları Takip Etme Durumu
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Tablo 5’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerden yarısından fazlasının (%60) seminer,
çalıştay, kitap, dergi, makale gibi kaynak ve yöntemler aracılığıyla disiplinlerarası öğretim
yaklaşımı ile ilgili çalışmaları takip ettikleri görülmekte olup bu konuda belirli bir
farkındalıkları olduğu söylenebilir.
Veri Toplama süreci
Araştırmada veri toplama aracı olarak Özhamamcı (2013) tarafından geliştirilen 40 soruluk
disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin öğretmen görüşlerinin alındığı 5’li likert tipi ölçek
uygulanmıştır. Ölçek, ‘uygulamalar’, ‘fayda’ ve ‘öğretim programındaki yeri’ şeklinde üç alt
boyuttan oluşmaktadır. Veriler, araştırmacıların katılımcı öğretmenlerle yüzyüze görüşerek ve
mail aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara verdikleri cevapların bilimsel bir çalışma
kapsamında toplu olarak değerlendirileceğinin ve isimlerinin gizli kalacağının teminatı
verişmiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada toplanan verilerle ilkokul ve ortaokulda çeşitli branşlarda görev yapan
öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda toplanan veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin
çözümlenmesinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalamanın yanı sıra t-testi, ANOVA, LSD
gibi testler kullanılmıştır.
Geçerlik ve Güvenirlik
Bilimsel araştırmaların en önemli ölçütlerinden biri sonuçların inandırıcılığıdır.
Araştırmalarda en yaygın kullanılan ölçütler ise geçerlik ve güvenirliktir ve bu kavramlar
bilhassa nicel çalışmalarda bilimselliği belirleyen en önemli iki ögedir. Ölçeğin taşıması
gereken özelliklerden birisi de güvenirlik olup güvenirlik, bir ölçme aracıyla aynı koşullarda
tekrarlanan
ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin kararlılığının bir göstergesi olarak bilinmektedir
(Carmines ve Zeller, 1992). Ölçeğin ya da diğer bir ifade ile ölçmenin güvenirliğini kestirmek
için kullanılan yöntemlerden biri de Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısına bakmaktır (Can,
2013). Bu kapsamda hem ölçeğin tamamı hem de alt boyutlar için ayrı ayrı Cronbach’s Alpha
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayısının çok yüksek olması hem ölçme
aracının güvenirliğini hem de yapı geçerliliğine de işaret eder (Baykul,1979). Araştırma
kapsamında kullanılan anketin Cronbach Alfa katsayısı 0,815 olarak bulunurken uygulama,
fayda ve öğretim programındaki yer alt boyutlarına ilişkin katsayılar da sırasıyla 0,696; 0,681
ve 0,640 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu (0,81<ߙ =
0,815 < 1,00); alt boyutların da orta düzeyde (0,61< ߙ < 0,80) güvenilir olduğu söylenebilir
(Özdamar, 1999).
Bulgular ve Yorum
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Bu bölümde, araştırmanın problemine ve alt problemlerine göre elde edilen bulgulara ve
yorumlara yer verilmiştir. Araştırma ile elde edilen bulgular araştırmanın alt problemleri
doğrultusunda ele alınmaktadır.
“Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın “uygulama” alt boyutuna ilişkin görüşleri
nelerdir?” Alt Problemine İlişkin veriler
Çalışmanın birinci alt problemine ilişikin verilen cevapların dağılımları incelenmiş ve
sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 6. Katılımcıların Ölçeğin ‘Uygulama’ Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Yüzde, Frekans
ve Ortalamaları

Sorular
1. Derste işlediğim konularda
geçen kavramları diğer derslerle
ilişkilendiririm.
2. Öğretim programlarında, dersler
arasında
kurulan
bağlantıları
anlarım.
3. Öğretim programlarına dahil
edilmeden önce de derslerimde
disiplinlerarası
bağlantılar
kurardım.
4.
Öğretim
programlarındaki
disiplinlerarası
uygulamaları
kolaylıkla gerçekleştiririm.
5. Derste işlediğimiz konular,
disiplinlerarası
uygulamalar
yapmaya uygundur.
6. Disiplinlerarası uygulamaların
gerçekleştirilebilmesinde, okulun
bulunduğu sosyo ekonomik çevre
etkilidir.
7.
Bulunduğumuz
eğitim
kademesi, disiplinlerarası
Uygulamaların
gerçekleştirilmesine uygundur.
8. Bulunduğumuz eğitim kademesi
için hazırlanan
öğretim
programında,
disiplinlerarası uygulamalar
bulunmaktadır
9. Disiplinlerarası uygulamaları
yürütmede,diğer
derslerin
öğretmenlerinden yardım alırım.
10. Disiplinlerarası uygulamaları
yürütmede öğretim programı ve
ders kitabı dışında kaynaklardan da
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Cevap Seçenekleri
Tamamen Çoğunluk
Orta
Az
Hiç
Katılıyoru
la
Düzeyde Katılıyoru Katılmıyor Ort.
m
m
um
Katılıyoru Katılıyoru
m
m
71

25

4

0

0

4,67

57

35

8

0

0

4,49

55

31

7

6

1

4,33

44

42

8

6

0

4,24

46

34

13

5

2

4,17

60

31

7

2

0

4,49

51

38

8

1

2

4,35

39

40

17

3

1

4,13

50

39

7

3

1

4,34

50

39

8

3

0

4,36
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yararlanırım.
11. Dersimde, disiplinlerarası
ilişkiler
kurmayı
sağlayacak
41
49
etkinlikler tasarlarım.
12. Disiplinlerarası uygulamalar
sırasında,
diğer
derslerin
içerikleriyle uyum sağlamak için
45
30
gerekirse ünite kazanımlarını farklı
konu sıralamaları altında veririm.
13. İşlediğimiz ünitelerin diğer
disiplinlerle paylaştığı
49
31
kavram ya da beceriler olup
olmadığını araştırırım.
17.Öğretmen merkezli bir ders
süreci yerine, öğrencilerin aktif
52
40
olmasını gerektiren disiplinlerarası
uygulamaları tercih ederim.
Ölçeğin “Uygulama” boyutuna ilişkin genel ortalaması

9

1

0

4,30

10

7

8

3,97

10

8

2

4,17

6

2

0

4,42
4,32

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin
araştırıldığı ölçeğin “uygulama” boyutuna ilişkin verdikleri cevapların ortalamasının 4.32
olduğu görülmektedir. Ölçeğin bu alt boyutunda yer alan maddelerden en yüksek ortalamaya
sahip olan maddenin (uygulamanın) 4.67 ile ilk madde yani derste işlenilen konularda geçen
kavramların diğer derslerle ilişkilendirilmesi uygulamasıdır. Tabloya göre en düşük
ortalamaya sahip madde ise 3.97 ile “disiplinlerarası uygulamalar sırasında, diğer derslerin
içerikleriyle uyum sağlamak için gerekirse ünite kazanımlarını farklı konu sıralamaları altında
veririm” maddesi olmuştur. Buradan hareketle öğretmenlerin disiplinlerarası öğretim
uygulamalarını tercih ettikleri ancak bunu yaparken öğretim programının yapısından dolayı
kazanımların sırasını değiştiremedikleri söylenebilir.
“Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın “fayda” alt boyutuna ilişkin görüşleri
nelerdir?” Alt Problemine İlişkin veriler
Çalışmanın ikinci alt problemine ilişikin verilen cevapların dağılımları incelenmiş ve sonuçlar
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 7. Katılımcıların Ölçeğin ‘Fayda’ Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Yüzde, Frekans ve
Ortalamaları

Sorular
14. Dersimde,anlaşılması zor olan
bazı kavramları,disiplinlerarası
uygulamalar yoluyla daha kolay
anlatırım.
15. Bazı yeni kavramları sadece
disiplinlerarası uygulamalardan
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Cevap Seçenekleri
Tamamen Çoğunluk
Orta
Az
Hiç
Katılıyoru
la
Düzeyde Katılıyoru Katılmıyor Ort.
m
m
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Katılıyoru Katılıyoru
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m
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33

10

2

1

4,37

49
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8

1

2
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faydalanarak anlatabilirim.
18. Diğer derslerle kurduğum
disiplinlerarası ilişkiler, kendi
konu alanımdaki verimliliğimi
arttırır.
19. Disiplinlerarası uygulamalar
gerçekleştirmek
kendimi
yenilememi ve geliştirmemi sağlar.
20. Öğretim programlarındaki
disiplinlerarası
ilişkiler,
öğrencilerin konuları daha iyi
kavramasına yardımcı olur.
21. Disiplinlerarası uygulamalar,
öğrencilerin öğrendikleri konular
ile günlük hayat arasında bağlantı
kurmasını kolaylaştırır.
22. Disiplinlerarası uygulamalar,
öğrencilerin
karşılaştıkları
problemleri çözme becerilerini
geliştirir.
23. Derslerin işlenişi sırasında
kurulan disiplinlerarası ilişkiler,
öğrencilerin derse karşı olan
ilgisini arttırır.
24. Öğretim programında önerilen
disiplinlerarası
uygulamalar
öğrencilerin daha aktifolmasını
sağlar.
25. Disiplinlerarası uygulamalar
öğrencilerin bilişsel gelişimine
katkıda bulunmaktadır.
26. Disiplinlerarası uygulamalar
öğrencilerin sosyal gelişimine
katkıda bulunmaktadır.
27. Disiplinlerarası uygulamalar
öğrencilerin
duyuşsal
(sevgi,
korku, ilgi, tutum, vb.) gelişimine
katkıda
bulunmaktadır.
28. Öğretim programlarındaki
disiplinlerarası
yaklaşım
uygulamaları öğretmenin dersteki
etkinliğini değiştirmektedir.
29.
Derslerde
disiplinlerarası
uygulamaların yer alması, derslerin
işlenişinde öğretmenleri daha aktif
hale getirir.
30. Diğer disiplinlerle bağlantı
kurabilmeyi,
öğretmen
yeterliliklerinden
biri
olarak
görürüm.
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41

6

1

0

4,44

55

41

3

1

0
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64

30

6

0

0
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50

43

5

1

1
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8

1
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6

0

0

4,48

47

44

8

1

0
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1

0
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14

0

0

4,33

49

35
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1

1
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37

11

3

0
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31

14

0

0

4,41
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35

8

1

0
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36.
Disiplinlerarası
öğretim
uygulamaları, bilgilerin öğrenci
50
41
tarafından
yapılandırılmasını
sağlamaktadır.
38.
Öğretim
programında
disiplinlerarası uygulamaların
57
41
bulunması, belirlenen hedeflere
ulaşmayı kolaylaştırır.
Ölçeğin “Fayda” boyutuna ilişkin genel ortalaması

    Ǧ

7

2

0

4,39

2

0

0

4,55
4,41

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin
araştırıldığı ölçeğin “fayda” boyutuna ilişkin verdikleri cevapların ortalamasının 4.41 olduğu
görülmektedir. Ölçeğin bu alt boyutunda yer alan maddelerden en yüksek ortalamaya sahip
olan maddenin (faydanın) 4.58 ile 20. Madde olmuştur. Buna göre, öğretmenler öğretim
programlarındaki disiplinlerarası ilişkilerin öğrencilerin konuları daha iyi kavramasına
yardımcı olacağına inandıkları söylenebilir. Tabloya göre en düşük ortalamaya sahip madde
ise 4.30 ile “disiplinlerarası uygulamalar öğrencilerin duyuşsal (sevgi, korku, ilgi, tutum, vb.)
gelişimine katkıda
bulunmaktadır.” maddesi olmuştur. Buradan hareketle öğretmenlerin disiplinlerarası öğretim
uygulamalarının öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olduğuna inanmalarına
karşın bu uygulamaların öğrencilerin duyuşsal gelişimine çok fazla katkısı olmadığını
düşündükleri söylenebilir.
“Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın “öğretim programındaki yeri” boyutuna
ilişkin görüşleri nelerdir?” Alt Problemine İlişkin veriler
Çalışmanın üçüncü alt problemine ilişikin verilen cevapların dağılımları incelenmiş ve
sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 8. Katılımcıların Ölçeğin ‘Öğretim Programındaki Yeri’ Alt Boyutuna İlişkin
Görüşlerinin Yüzde, Frekans ve Ortalamaları
Sorular

Cevap Seçenekleri
Tamamen Çoğunluk
Orta
Az
Hiç
Katılıyoru
la
Düzeyde Katılıyoru Katılmıyor Ort.
m
m
um
Katılıyoru Katılıyoru
m
m
16. Disiplinlerarası çalışmalar
4,2
gerçekleştirmek için zümreler
48
39
6
3
4
4
işbirliği yараr.
31.
Derslerde
disiplinlerarası
uygulamaların etkin bir şekilde
4,3
gerçekleştirilebilmesinde
51
36
11
1
1
5
programdan
çok
öğretmen
etkilidir.
32.
Öğretim
programları,
4,2
disiplinlerarası
öğretim
47
38
11
3
1
7
uygulamalarına
olanak
vermektedir.
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33.
Bulunduğumuz
öğretim
kademesinin öğretim programında
disiplinlerarası
öğretim
44
40
12
yaklaşımına yönelik uygulamalara
yer verilmektedir.
34. İlkokul ve ortaokul öğretim
programında,
disiplinlerarası
42
40
11
uygulamaları
gerçekleştirmeyi
sağlayan yönergeler anlaşılırdır.
35. İlkokul ve ortaokul öğretim
programında
yer
alan
disiplinlerarası
uygulamalar,
39
43
12
programın amaçlarına ulaşmayı
sağlamaktadır.
37. Öğretim programında belirtilen
süreler,
disiplinlerarası
32
29
13
uygulamaları
gerçekleştirmek için yeterlidir.
39.
Ders
kitaplarında,
disiplinlerarası dikey yani aynı
57
33
9
dersin farklı sınıf düzeylerindeki
ilişkiler kurulmuştur.
40. Ders kitaplarında, yatay yani
aynı sınıf düzeyindeki farklı
60
25
12
dersler
arasındaki
ilişkiler
kurulmuştur.
Ölçeğin “Öğretim Programındaki Yeri” boyutuna ilişkin genel ortalaması

4

0

4,2
4

5

2

4,1
5

4

2

4,1
3

12

14

3,5
3

1

0

4,4
6

3

0

4,4
2
4,2
0

Tablo 8’e göre katılımcıların disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşlerinin araştırıldığı
ölçeğin “öğretim programındaki yer” boyutuna ilişkin verdikleri cevapların ortalamasının
4.20 olduğu görülmektedir. Ölçeğin bu alt boyutunda yer alan maddelerden en yüksek
ortalamaya sahip olan maddenin 4.46 ile 39. Madde olmuştur. Buna göre, öğretmenler ders
kitaplarında, disiplinlerarası dikey yani aynı dersin farklı sınıf düzeylerindeki ilişkiler
kurulduğunu düşündükleri söylenebilir. Tabloya göre en düşük ortalamaya sahip madde ise
3.53 ile “öğretim programında belirtilen süreler, disiplinlerarası uygulamaları gerçekleştirmek
için yeterlidir.” maddesi olmuştur. Buradan hareketle öğretmenlerin ders kitaplarında diğer
derslerle ilişkiler kurulduğunu yani disiplinlerarası öğretim uygulamalarının ders kitaplarında
yer aldığını belirtmekle beraber disiplinlerarası uygulamaları gerçekleştirmek için sürenin
yetmeyeceği görüşünde oldukları söylenebilir.
“Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımın öğretim programındaki alt boyutlara
yönelik görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem, branş, ve disiplinlerarası çalışmalara ilgili
olup olmama ve derse girmiş oldukları sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?” Alt Problemine İlişkin Veriler
Araştırma kapsamında öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma ilişikin görüşlerinin “cinsiyet”
değişkenine göre değişip değişmediği, bu görüşlerde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık varsa
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bu farkın hangi yönde olduğu araştırılmıştır. Bu bağımsız değişkenler (Kadın-Erkek) arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığı t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların Cinsiyetlerine göre Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkim Görüşlerinin
Farklılığının Belirlenmesi İçin t-testi Sonuçları
Ölçeğin Alt Boyutları

t

Sd

p

0,227

98

0,821

Fayda

-0,615

98

0,540

Öğr. Prog. Yer

0,126

98

0,900

Uygulama

Tablo 9 inclendiğinde öğretmenlerin disilinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşleri arasında
“uygulama”, “fayda” ve “öğretim programındaki yer” alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>.05).
Araştırma kapsamında öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma ilişikin görüşlerinin “mesleki
kıdem” değişkenine göre değişip değişmediği, bu görüşlerde cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık varsa bu farkın hangi yönde olduğu araştırılmıştır.
Tablo 10. Katılımcıların Mesleki Kıdemlerine Göre Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkim
Görüşlerinin Farklılığının Belirlenmesi İçin Anova Testi Sonuçları
Ölçeğin
Alt
Boyutları

Varyansın
Kaynağı

Gruplar Arası
Fayda
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Uygulama Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Öğrt Prog
Gruplar İçi
Yer
Toplam

Sum of
Squares

Sd

KO

F

p

0,474
7,678
8,152
0,847
13,452
14,299
0,533
21,844
22,378

4
95
99
4
95
99
4
95
99

0,118
0,081

1,465

0,219

0,212
0,142

1,495

0,210

0,133
0,230

0,580

0,678

Tablo 10 inclendiğinde öğretmenlerin disilinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşleri arasında
“uygulama”, “fayda” ve “öğretim programındaki yer” alt boyutlarında mesleki kıdeme göre
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>.05).
Araştırma kapsamında öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma ilişikin görüşlerinin “branş”
değişkenine göre değişip değişmediği, bu görüşlerde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık varsa
bu farkın hangi yönde olduğu araştırılmıştır.
Tablo 11. Katılımcıların Branşlarına Göre Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkim Görüşlerinin
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Farklılığının Belirlenmesi İçin Anova Testi Sonuçları
Ölçeğin Alt
Boyutları
Fayda

Uygulama

Öğrt Prog Yer

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Sum of Squares Sd

KO

F

p

0,591
7,560
8,152
0,357
13,941
14,299
0,892
21,485
22,378

0,118
0,080

1,471

0,207

0,071
0,148

0,482

0,789

0,178
0,229
0,118

0,781

0,566

5
94
99
5
94
99
5
94
99

Tablo 11 inclendiğinde öğretmenlerin disilinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşleri arasında
“uygulama”, “fayda” ve “öğretim programındaki yer” alt boyutlarında branşa göre anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir (p>.05).
Araştırma kapsamında öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma ilişikin görüşlerinin “ilgi”
değişkenine göre değişip değişmediği, bu görüşlerde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık varsa
bu farkın hangi yönde olduğu araştırılmıştır.
Tablo 12. Katılımcıların Disiplinlerarası Çalışmaları Takip Etme Durumlarına Göre
Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkim Görüşlerinin Farklılığının Belirlenmesi İçin Anova Testi
Sonuçları
Ölçeğin Alt
Boyutları
Fayda

Uygulama

Öğrt Prog Yer

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Sum of Squares Sd

KO

F

p

0,259
7,893
8,152
0,070
14,228
14,299
0,079
22,299
22,378

0,259
0,081

3,218

0,076

0,070
0,145

0,485

0,488

0,079
0,228

0,348

0,557

1
98
99
1
98
99
1
98
99

Tablo 12 inclendiğinde öğretmenlerin disilinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşleri arasında
“uygulama”, “fayda” ve “öğretim programındaki yer” alt boyutlarında disiplinlerarası
çalışmaları takip etme (ilgi) değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir
(p>.05).
Araştırma kapsamında öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma ilişikin görüşlerinin “derse
girilen sınıf seviyesi” değişkenine göre değişip değişmediği, bu görüşlerde cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık varsa bu farkın hangi yönde olduğu araştırılmıştır.
Tablo 13. Katılımcıların Derse Girilen Sınıf Seviyesine Göre Disiplinlerarası Yaklaşıma
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İlişkim Görüşlerinin Farklılığının Belirlenmesi İçin Anova Testi Sonuçları
Ölçeğin Alt
Boyutları
Fayda

Uygulama

Öğrt Prog Yer

Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Sum of Squares Sd

KO

F

p

1,374
6,777
8,152
2,063
12,235
14,299
2,835
19,542
22,378

0,172
0,074

2,307

0,027

0,258
0,134

1,918

0,067

0,354
0,215

1,650

0,122

8
91
99
8
91
99
8
91
99

Tablo 13 incelendiğinde öğretmenlerin disilinlerarası yaklaşıma ilişkin görüşleri arasında
“uygulama”, ve “öğretim programındaki yer” alt boyutlarında sınıf seviyesi değişkenine göre
anlamlı bir farklılık olmadığı (p>.05) ancak “fayda” boyutunda ise anlamlı derecede fark
olduğu görülmektedir (p=.027<.05).
Varyansların homojen dağılıp dağılmadığını belirlemek için fayda alt boyutunda Levene Testi
sonuçlarına bakılmış ve test sonuçları Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14. Levene Testi Sonuçları
Fayda
Levene Statistic

Sd1

Sd2

,931

8

p
91

,495

Tablo 14’e göre incelendiğinde varyansların homojen dağıldığı (p>.05) kabul edilebilir. Bu
durumda varyansların homojen olduğu varsayılıp Tukey testine geçilmiştir.
Tablo 15. Tukey Testi Sonucu

4.sınıf

1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
karısık

www.istanbulkongresi.org

Ortalamalar
Farkı
-,50196
-,10000
-,20294
-,37540
-,29683
-,32353
-,47451*
-,42830*
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p
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,223
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*p<.05
Tablo 15’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmenlerin derse girilen sınıf seviyesi
değişkenine göre ölçeğin “fayda” alt boyutuna ilişkin görüşleri Tukey testi ile analiz edilmiş
bu analiz sonucunda; 8. Sınıfların derslerine giren öğretmenlerin görüşlerinin ortalamasının
daha yüksektir. Buna göre 8. Sınıfların dersine giren öğretmenlerin disiplinlerarası
uygulamaları daha faydalı bulduğu söylenebilir.

Tartışma ve Sonuç
Disiplinlerarası öğretim yaklaşımının ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin tecrübelerine göre
değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada katılımcıların disiplinlerarası yaklaşım
hakkında farkındalık sahibi oldukları tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların ölçeğin ‘uygulamalar’, ‘fayda’ ve ‘öğretim
programındaki yeri’ boyutlarındaki sorulara verdikleri yanıtların puan ortalamalarının sırası
ile 4,3164; 4,4141 ve 4,1989 olmuştur. Bu ortalamalardan hareketle öğretmenlerin
disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin yüksek düzeyde farkındalıkları olduğu söylenebilir. Ayrıca
bu verilere dayanarak öğretmenlerin disiplinlerarası uygulamaları faydalı buldukları,
uygulamaya çalıştıkları ve öğretim programında bu yaklaşıma ilişkin yer verildiği görüşünde
oldukları söylenebilir.
Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre katılımcıların görüşlerinin cinsiyet, mesleki
kıdem, branş, ve disiplinlerarası çalışmalara ilgili olup olmamaya göre değişmediği
gözlenirken cevapların derse girmiş oldukları sınıf seviyelerine göre ise ölçeğin fayda alt
boyutunda anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen
sonuçlar Özhamamcı’nın (2013) elde etmiş olduğu sonuçlarla büyük ölçüde örtüştüğü
görülmüştür.
Öneriler
Araştırma sonuçları ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir.
x

Derslerde disiplinlerarası yaklaşıma daha fazla süre ayrılabilir.

x

Öğretim programları disiplinlerarası yaklaşımı daha rahat uygulamak için esnetilebilir.

x

İlköğretim birinci
kolaylaştırılabilir.

x

Araştırma lise ve dengi okullardaki branş öğretmenleri ile de gerçekleştirilebilir.

x

Araştırma ortaokuldaki tüm branşlardaki öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilebilir.

sınıftan

başlayarak

disiplinlerarası

yaklaşımın

uygulanması

Kaynakça
Aladağ, K. B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi öğretim programında yer
alan matematiksel kavramları kazanma durumlarına yönelik disiplinlerarası bir çalışma
(Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi).
Baykul,Y.(1979). Örtük Özellikler ve Klasik Test Kuramları Üzerine Bir Karşılaştırma
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1979

www.istanbulkongresi.org

488

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Surecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem
Akademi.
Carmines, E. G. ve Zeller, R.A. Reliability and Validity Assessment. 5. Baskı. Beverly Hills:
Sage Publications Inc.; 1982.
Frank, Roberta (1988). Interdisciplinarity: The First Half Century, E.G. Stanley and T.F.
Hoad (eds) içinde Words: For Robert
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. Kaan Kitabevi,
Eskişehir
Özhamamcı, T. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretim programlarındaki disiplinlerarası öğretim
uygulamalarına yönelik öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi
Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
TDK (Türk Dil Kurumu) (2021). https://sozluk.gov.tr/ adresinden 13.12.2021 tarihinde
erişilmiştir.
YILDIRIM, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu
sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12).

www.istanbulkongresi.org

489

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMINA (BEP)
İLİŞKİN YETERLİK ALGISI
TEACHERS' PERCEPTION OF COMPETENCE IN RELATION TO THE
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (BEP)
Dr. Metin TAYTAŞ
Milli Eğitim Bakanlığı Hüsrev Paşa İlkokulu. Van
ORCID NO: 0000-0003-3585-7357
ÖZET
Bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP) geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesinde en fazla etkiye sahip faktörlerden biri de kuşkusuz öğretmenlerdir. 573
sayılı kanun hükmünde kararname içerisinde BEP’ in geliştirme konusundaki görevleri açıkça
belirtilen öğretmenler, bireyin gelişimine göre yeni hedefler hazırlamakla ve eğitim
programlarını uygulamakla yükümlüdürler. Bu bağlamda, kaynaştırma öğrencilerinin
psikolojik destek gereksinimlerini karşılamada ve karşılaştıkları olumsuz durumlarla başa
çıkma sürecinde en önemli yardımcılarından biri öğretmenlerdir. Ülkemizde ise öğretmenlerin
bireysel eğitime yönelik öğretmenlerin algısının ne düzeyde olduğu bilinmemektedir. Bundan
dolayı bu araştırmada, bireysel eğitim programını yürüten öğretmenlerin yeterlik algısı
araştırılmak istenmektedir. Söz konusu bu çalışmada öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim
programı değerlendirme yeterliklerini değerlendirmeye yönelik, 241 öğretmene uygulanan
ölçeğin analizleri SPSS 25 paket programlarıyla yapılmıştır. Sonuç olarak alanyazında yapılan
çalışmalarda, BEP ekibi içerisinde yer alan öğretmenlerin kaynaştırma ortamları ve BEP
hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve özel eğitimin ana unsuru olan BEP
ile ilgili çalışmaların çok sınırlı sayıda yapılmış olmasından dolayı bu araştırma yapılmak
istenmektedir. Alanyazında ulaşılan çalışmalar doğrultusunda öğretmenlerin yeterlik algısının
değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada, öğretmenlerin BEP hazırlama ve
yürütme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları tespit edilmiş olup bu sonuçlar
demografik değişkenler çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yeterlik algısı, özel eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP)
ABSTRACT
Undoubtedly, teachers are one of the factors that have the most impact on the development,
implementation and evaluation of the individualized education program(BEP). Teachers,
whose duties on the development of the BEP are clearly stated in the legislative decree no.
573, are obliged to prepare new goals and implement educational programs in accordance
with the development of the individual. In this regard, teachers are one of the most important
assistants of inclusion students in meeting the requirements for psychological support and in
the process of coping with the negative situations they face. It is not known at what level
teachers' perception of individual education is in our country. Therefore, in this study, it is
desirable to investigate the perception of competence of teachers who carry out an individual
educational program. In this study, the analysis of the scale applied to 241 teachers in order to
evaluate the individualized education program evaluation competencies of teachers was
carried out with SPSS 25 package programs. As a result, in studies in the literature, preparing
IEP and the IEP team within inclusive environments and special education teachers did not
have sufficient knowledge about the main elements of which are made of a very limited
number of studies on the BEP, since this research is being done. In this study, in order to
evaluate the teachers' perception of competence in accordance with the studies achieved in the
literature, it has been determined that teachers do not have sufficient knowledge and skills in
preparing and conducting BEP, and these results have been discussed within the framework of
demographic variables.
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Keywords: Perception of competence, special education, individualized education program
(BEP)
GİRİŞ
Günümüz eğitim sisteminde bireysel farklılıkların dikkate alınması ile sınıf ortamında özel
gereksinimli çocuklara uygun bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesini, okul
programlarının buna göre uyarlanmasını ve derslerin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde ayarlanmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla normal çocuklara eğitim
programları hazırlandığı şekliyle, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara da bireyselleştirilmiş
eğitim programları hazırlanmalıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP); özel eğitime
ihtiyaç duyan her birey için yazılı olarak, eğitim kurumları veya eğ t m ün tes tarafından
gel şt r lm ş̧ olan ve engell b reyler n, öğretmenler n, ana-babaların özel gereks n mler n
karşılamak ç n oluşturulmuş̧ özel öğret m programlarıdır (Fiscus ve Mandell, 2002). Özyürek
(2009) de bireysel eğitim programını; özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin, bulunduğu sınıfın
gerektirdiği bedensel, duyuşsal, bilişsel ve toplumsal davranışlardan, performansı dikkate
alınarak gerekli ortamların planlanması şeklinde tanımlar. Sarı’ya (2003) göre
bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) özel gereksinimli bireylerin gelişimi veya ona
uygulanan programın gerektirdiği alanlarda yararlanmasını öngören bir plandır. Bu plan aile,
öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır ve
yine geliştiren ekip tarafından değerlendirilir.
Yapılandırılmış eğ t m n engell b reyler n hayatındak önem d kkate alındığında, b reysel
eğ t m n başarıyla uygulanmasında öğretmenler n rolünün büyük olduğu düşünülmekted r.
Öğretmenlerin bireysel eğitimde kendilerini yeterli algılayıp algılamadıklarını ise yeterlik
kavramı belirlemektedir. Bandura (1986), yeterliği bireyin belli bir performansı göstermek
için gerekli etkinlikleri organize edip o işi başarabilme kapasitesine ilişkin yargısı şeklinde
tanımlamıştır. Cone (2009), ise yeterlik kavramının, bireyin söz konusu davranışların
sonucuna ilişkin beklentilerini yansıttığını belirtmiştir. Denzine, J.B. Cooney ve R.
McKenzie, (2005) ise yeterliği öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olabilmelerinde kendi yeteneklerine olan inançları şeklinde tanımlamıştır. Bu
nedenle öğretmenin, öğrencileri olumlu yönde etkileyebilmesi için öncelikle bu mesleği
başarabileceğine ilişkin inananının yüksek olması gerekmektedir. O halde bireysel eğitime
yönelik öğretmen yeterlik algısı, öğretmenlerin bireysel eğitimi etkili ve verimli bir şekilde
yapabileceklerine, öğrenciyi ve öğrenme sürecini olumlu yönde etkileyeceklerine ilişkin kendi
yetenekleri hakkındaki inançları olarak tanımlanabilir. Öğretmenler eğer bireysel eğitimde
kendisinden beklenen bu yeterliklere sahip değilse bireysel eğitimde istenen verim elde
edilemeyebilirler. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda kaynaştırma eğitiminde kendilerini
yeterli görmeyen sınıf öğretmenlerinin, derslerinde özel gereksinimli öğrencilerin yararına
olan hedeflere ulaşamadıkları ve kaynaştırma öğrencileriyle daha çok problem yaşadıkları
bulunmuştur (N zamoğlu, 1996; İzc , 2005 ve Temel (2000). Dolayısıyla öğretmenler özel
eğitim gerektiren bireyleri tanıyabilme, kaynaştırma öğrencilerini iyi tanıyabilme, BEP ekibi
ile birlikte BEP hazırlama, uygulama ve programın içeriğine ilişkin yöntem ve teknikleri
kullanabilme yeterliğine sahip olmalıdırlar.
BEP'in geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde etkin görev alan ve eğitimin
öğrenci gereksinimlerine yeterli düzeyde cevap vermesini en fazla etkileyen faktörlerden biri
de öğretmenlerdir (Arivett, Rust, Brissie ve Dansby, 2007). Okul ortamında, öğretmenlere bu
süreçte çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Öğretmenler, öğrenci için
davranışlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde çok önemli bir
fonksiyona sahiptir (Gözütok, 1991). Bunun yanı sıra, öğretmenler, BEP toplantılarına
düzenli olarak katılmak ve çocuğun gelişimi ve performansına ilişkin diğer ekip üyelerine
bilgi vermek durumundadırlar (MEB, 1997). Bu nedenle, bireysel eğitim sisteminde görev
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alacak öğretmenlerin iyi yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır (Darling-Hammond, 2003;
MEB, 1997).
Alanyazında öğretmenlerin kaynaştırma ve BEP hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadıkları görülmektedir (Christle ve Yell, 2010; Çuhadar, 2006; Johns, Crowley ve
Guetzloe, 2002; Kosko ve Wilkins, 2009; Küçüker, Kargın ve Akçamete, 2002; Lee-Tarver,
2006; Lytle ve Bord n, 2001; N zamoğlu, 2006; T ke, 2007; Yıkmış ve Bahar, 2002). Oysaki
Öztürk (2009), bireyselleştirilmiş eğitim programı üzerine yaptığı araştırmada sınıf
öğretmenlerinin BEP’i gerekli gördüklerini, öğrenci, öğretmen ve ailelerin BEP’i yararlı
bulduklarını tespit etmiştir. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda,
kaynaştırma eğitimi özel eğitim hizmetleri yönetmelikleri ile tanımlanıyor olmasına rağmen,
eğitim uygulamalarında ciddi sıkıntıların olduğu belirtilmektedir (Yılmaz, 2015). Aynı
paralelikte öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik uzman desteği alamadıkları (Bilen,
2007; Güven, 2009; Gündüz, 2015; Kanat, 2015) ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi
konusunda olumsuz görüşe sahip oldukları (İlk, 2014; Gündüz, 2015) şekl nde ciddi
sıkıntıların olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacını öğretmenlerin
bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulama sürecinde karşılaştıkları güçlüklere
ilişkin yeterlik algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının
belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının
değerlendirilmesini amaçlayan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli;
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde
ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etiketleme
çabası gösterilmez (Karasar, 2014).
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın örneklem grubu Van merkez ilçelerde milli eğitime bağlı okullarda görev
yapan 122 bayan ve 119 erkek toplam 241 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
öğretmenlerle ilgili bilgiler aşağıda tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlere ait demografik bilgiler tablosu
Değişken
n
%
Kadın
122
50,6
Cinsiyet
Erkek
119
49,4
20-25 arası
9
3,7
26-30 arası
47
19,5
31-35 arası
61
25,3
Yaş
36-40 arası
56
23,2
41-45 arası
44
18,3
46-50 arası
18
7,5
51-60 arası
6
2,5
Lisans
208
86,3
Öğrenim Durumu
Yüksek Lisans
33
13,7
Evli
191
79,3
Medeni durum
Bekar
50
20,7
1-5 yıl
43
17,8
6-10 yıl
65
27,0
Çalışıma Süresi
11-15 yıl
60
24,9
16-20 yıl
38
15,8
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23
5
7
83

9,5
2,1
2,9
34,4

BEP ile ilgili
herhangi bir eğitim
Hayır
158
65,6
aldınız mı?
BEP e yönelik
Evet
142
58,9
rehberlik servisinden
Hayır
99
41,1
destek aldınız mı?
Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin 122’si (%50.6,5) kadın, 119’u
(%49.4) ise erkektir. Öğretmenlerin 9 (%3,7)’u 20-25 yaş aralığında, 47 (%19.5,4)’si 26-30
yaş aralığında, 61 (%25,3)’i 31-35 yaş aralığında, 56 (%23,2)’sı 36-40 yaş aralığında, 44
(%18,3)’ü 41-45 yaş aralığında, 18 (%7,5)’i 46-50 yaş aralığında ve 6 (%2.5)’sı 51-60 yaş
aralığındadır. Öğrenim durumuna baktığımızda ise 208 (% 86.3.1) kişinin lisans, 33 (%13.7)
kişinin yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Medeni duruma baktığımızda 191
(%79.3)’i evli, 50 (%33.7)’sinin ise bekar olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin çalışma
süresine baktığımızda; 43 (%45,3)’ü 1-5 yıl aralığında, 65 (%27,o)’i 6-10 yıl aralığında, 60
(%24,9)’ı 11-15 yıl aralığında, 38 (%15,8)’i 16-20 yıl aralığında, 23 (%9,5)’ü 21-25 yıl
aralığında, 5(%2.1)’i 26-30 yaş aralığında ve 7 kişinin (%2.9) ise 30 ve üstü yıl aralığında
çalıştığı görülmektedir. BEP ile ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı sorusuna ise 83
kişinin(%34,4) evet dediği, 158 kişinin(%65.6) ise hayır dediği görülmektedir. BEP e yönelik
rehberlik servisinden destek aldınız mı sorusuna ise 142 kişinin(%58.9) evet, 99 kişinin
(%41.1) hayır dediği görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada İlik ve Sarı (2018) tarafından geliştirilen “Öğretmenler için Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin BEP yeterlik algılarını
değerlendiren bu ölçek 5’li likert tipinde olup, 38 maddeden oluşmaktadır. Katılımcıların
deneme formunda yer alan ifadelere verdikleri cevapların işlenmesi sürecinde ifadeler
“Oldukça Yeterli, Yeterli, Kısmen Yeterli, Yetersiz, Oldukça Yetersiz seçenekleri 5’den 1’e
doğru biçiminde puanlanmıştır. Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,98 dir. Ölçek
birinci faktör “BEP hazırlık öncesi”, ikinci faktör “BEP hazırlama aşaması” üçüncü faktör
“BEP’e aile katılımı” ve dördüncü faktör “BEP’in uygulanması ve değerlendirilmesi” olarak
boyutlandırılmıştır. Elde edilen sonuçlarıyla geçerli ve güvenilir olan bu ölçek, aynı
zamanda, öğretmenlerin BEP yeterliliklerini belirlemek üzere ülkemizde geliştirilen ilk ölçme
aracı olma niteliğini taşımaktadır.
Verilerin Toplanması Ve Analizi
Bu araştırma Van merkez ilçelerdeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerle
yürütülmüştür. Çalışmada veri toplamak için “Öğretmenler için Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı Yeterlik Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda
demografik değişkenlere ek olarak psikolojik danışmanlara şu sorular yöneltilmiştir: BEP ile
ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı? Ve BEP e yönelik rehberlik servisinden destek aldınız
mı? Veriler toplandıktan sonra SPSS paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır.
Verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edildikten sonra analizlerde parametrik testler
kullanılmıştır. Bireysel eğitim programını yürüten öğretmenlerin yeterlik algısının
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi ve Anova, analizi
yapılmıştır. Sonuç olarak elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı .05 düzeyinde
sınanmıştır.
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BULGULAR
Öğretmenlerin “Öğretmenler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Yeterlik Ölçeği” “nden
aldıkları puan ortalamaları ve standart sapma değerleri aşağıda tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin ölçekten aldıkları puan ortalamaları ve standart sapma değerleri
Ortalama Standart sapma
Öğretmenler için Bireyselleştirilmiş n
Eğitim Programı Yeterlik Ölçeği
241
97,5353
28,11642
Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin ölçekten aldıkları puan ortalaması 97,5353 (Ss =
28,11642) tür. Tabloya göre araştırmaya katılan öğretmenlerin bireysel eğitim programına
ilişkin yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının cinsiyet değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik yapılan t-testi sonuçları aşağıda tablo 3’te
verilmiştir
Tablo 3. Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik puanlarının cinsiyete göre
farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları
Cinsiyet
n
Ortalama
ss
t
p
Kadın
119
100.3950
29.698
-1.562
.120
Erkek
122
94.7459
26.305
-1.564
.119
Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının
cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı (p>.05) görülmektedir.
Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının medeni durum
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik yapılan t-testi sonuçları
aşağıda tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algı puanlarının medeni
duruma göre farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları
Medeni Durum
n
Ortalama
ss
t
p
Evli
191
98.5707
27.823
1.118
.265
Bekar
50
93.5800
29.154
1.088
.280
Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algıları
medeni duruma göre farklılaşmamaktadır (p>.05). Yani öğretmenlerin bireysel eğitim
programına ilişkin yeterlik algılarının evli ya da bekar olup olmama durumuna göre
değişmemektedir.
Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP ile ilgili herhangi
bir eğitim alıp almama değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik
yapılan t-testi sonuçları aşağıda tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP ile ilgili
herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları
BEP ile ilgili herhangi bir eğitim
n
Ortalama
ss
t
p
aldınız mı?
Evet
83
85.2651
24.715
-5.166
.000
Hayır
158
103.9810 27.713
-5.354
.000
Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının
BEP ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre farklılaştığı görülmektedir
(p<.05). Yani Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP ile
ilgili eğitim alan öğretmenlerin yeterlik algısı (X= 85.2651) eğitim almayanlara (X=103.9810)
göre düşük çıkmıştır.
Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP’e yönelik rehberlik
servisinden destek alıp almama değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye
yönelik yapılan t-testi sonuçları aşağıda tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP’e yönelik
rehberlik servisinden destek alıp almama durumuna göre farklılaşmasına ilişkin t-testi
sonuçları
BEP e yönelik rehberlik
n
Ortalama
ss
t
p
servisinden destek aldınız mı?
Evet
142
87.9930
23.350 -6.895 .000
Hayır
99
111.2222 28.815 -6.643 .000
Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının
BEP’e yönelik rehberlik servisinden destek alıp almama durumuna göre farklılaştığı
görülmektedir (p<.05). Yani öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik
algılarının BEP’e yönelik rehberlik servisinden destek alıp almama durumuna göre
değişmektedir. Yani öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP
ile ilgili rehberlik servisinden destek alan öğretmenlerin yeterlik algısı (X= 87.9930) destek
almayanlara (X= 111.2222) göre düşük çıkmıştır.
Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının yaş, öğrenim durumu,
branş ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik
olarak yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıda tablo 7’te verilmiştir.
Tablo 7. Öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının yaş, öğrenim
durumu, branş ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşma durumuna yönelik ANOVA
testi sonuçları
Varyansı
Kareler
Kareler
Anlaml
Değişkenler
n
Sd Ortalama
F
P
Toplamı
ı Fark
Kaynağı
sı
Gruplar
Yok
Yaş
202.666
94
2.156
1.17
arası
.191
4
Gruplar içi 268.056 146
1.837
Gruplar
Yok
Öğrenim
11.545
94
.123
1.05
arası
Durumu
.375
9
Gruplar içi 16.937
146
.116
Gruplar
Yok
Branş
40.232
94
.428
arası
.924 .658
Gruplar içi 67.644
146
.463
Gruplar
Yok
Çalışma süresi
232.902
94
2.478
1.25
arası
.110
3
Gruplar içi 288.708 146
1.977
Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının
yaş, öğrenim durumu, branş ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşmadığı
görülmüştür (P>.05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının cinsiyete
göre farklılaşmadığı görülmüştür. Yani öğretmenlerin bireysel eğitim yeterlik algıları kadın
yada erkek olma durumuna göre değişmemektedir. Cinsiyete göre yapılan başka çalışmalarda
ise öğretmenlerin bireysel eğitimdeki yeterlik algılarında, cinsiyete göre farklılıkların olduğu
bulguları mevcuttur. Ayrıca öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algıları
medeni duruma göre farklılaşmamıştır. Yani öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin
yeterlik algılarının evli ya da bekar olup olmama durumuna göre değişmemektedir.
Bu çalışmada öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP ile
ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Yani
bireysel eğitim programı ile ilgili eğitim alan öğretmenlerin yeterlik algısı (X= 85.2651)
eğitim almayanlara (X= 103.9810) göre düşük çıkmıştır. Bu durum öğretmenlerin beceri
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yönünden bireysel tecrübeye dayalı öğrenme ile açıklanabilir. Sınıfında bireysel eğitim
öğrencisi olan öğretmenlerin sorun yaşamamaları, BEP’ i yaparak yaşayarak, deneyimler elde
ederek, kişisel kazanmaları ile ilişkilendirilebilir. Böylece, özel eğitim ile ilgili edinilen
deneyimler, olumlu kazanımların elde edilmesine yardımcı olabilir (Foley ve Pang, 2006).
Fakat alanyazında hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin, almayanlara göre kaynaştırma
eğitimine ve BEP hazırlamaya ilişkin olarak kendilerini daha yeterli algıladıkları ile ilgili
araştırmalar mevcuttur. Söz konusu bu araştırmalarda kaynaştırma eğitimine ve BEP’e
yönelik verilen hizmet içi eğitim programlarının yararlı olduğu görülmüştür. Ancak bu
programlarda beceri kazandırmayı hedefleyen uygulamaya dönük çalışmalara yer
verilmesinin daha iyi sonuçlar vereceği düşünülmektedir ki bu düşünce konuyla ilgili yapılan
çalışmalarla da desteklenmekted r (T ke, 2007 ve Küçüker, Kargın ve Akçamete, 2002).
Bu çalışmada öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP’e
yönelik rehberlik servisinden destek alıp almama durumuna göre farklılaştığı sonucu elde
edilmiştir. Yani öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının BEP’e
yönelik rehberlik servisinden destek alıp almama durumuna göre değişmektedir. Sonuç olarak
BEP ile ilgili rehberlik servisinden destek alan öğretmenlerin yeterlik algısı (X=87.9930)
destek almayanlara (X=111.2222) göre düşük çıkmıştır. Nitekim alanyazında ulaştığımız
sonucun tersi bir durum söz konusudur. Örneğ n; öğretmenler n rehber öğretmenlerden yeterl
destek alamadıkları (Saraç ve Çolak, 2012; Sad oğlu ve ark., 2012; B len, 2007) ve özel
gereksinimli öğrenciler ile yoğun olarak öğretimle ilgili sorunlar yaşadıkları ve bu süreçten
duygusal olarak olumsuz etk lend kler bulguları mevcuttur(Sad oğlu ve d ğerler , 2012).
Benzer şekilde Avcıoğlu (2012), öğretmenlerin BEP hazırlarken rehber öğretmene ve
RAM’dan ilgili uzman kişilerin desteklerine gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. Elde
ettiğimiz sonucun tam tersi olan bu durum, BEP ile ilgili yasal düzenlemelerin genel olarak
olumlu ve yeterli olmasına rağmen, rehber öğretmenlerin yetersiz kalması, uygulamada
öğretmenler arasındaki bireysel farklılıklar ve öğretmenlerin yeterlik algı düzeyleri ile
açıklanabilir.
Bu çalışmada öğretmenlerin bireysel eğitim programına ilişkin yeterlik algılarının yaş,
öğrenim durumu, branş ve çalışma süresi değişkenlerine göre değişmediği sonucu elde
edilmiştir. Alan yazında ulaştığımız bu sonuç ile tutarlılık gösteren araştırmalara
rastlanmaktadır. Örneğ n; Kargın, Güldenoğlu ve Şah n (2010), sınıf öğretmenlerinin bireysel
eğitim sürecine ilişkin düzenlemeleri ve fiziksel uyarlamaları gerçekleştirmeleri ile hizmet
süreleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Mesleki deneyim
arttıkça özel gereksinimli öğrenci ile çalışmaları, öğretim programı hazırlamaları ve hemen
hemen her yıl verilen hizmet içi eğitim kurslarından faydalanmalarına rağmen öğretmenlerin
bireysel eğitim yeterlik algılarının değişmemesi özel eğitim programlarındaki güncel
gelişmelerin izlenilmesindeki gecikmelerle ilişkilendirilebilir. Benzer şekilde Foley ve Pang
(2006) göre, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin sorun yaşamamaları, BEP’ i
yaparak yaşayarak, deneyimler elde ederek, ilgili bilgilere ulaşarak kazanmaları ile
ilişkilendirilebilir. Böylece, özel eğitim ile ilgili edinilen deneyimler, olumlu kazanımların
elde edilmesine yardımcı olabilir.
Sonuç olarak alanyazında BEP ile ilgili Kuyumcu’nun (2011) araştırmasında sınıf
öğretmenlerin, öğrencinin performansını değerlend rmede sorun yaşadıkları, Öztürk (2009);
Scruggs ve Mastrop er ’n n (1996) yaptıkları çalışmalarda, öğretmenler n BEP hazırlamaya
l şk n öz-yeterliklerinin düşük olduğu, Yılmaz’ın (2015) araştırmasında se öğretmenler n
BEP le lg l b lg eks kler n n olmadığı ve Kargın, Güldenoğlu ve Şah n (2010)
öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin yapılacak düzenlemeleri genel olarak önemli
gördüklerini belirtmişlerdir. Bu bulgulardan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin bireysel
eğitimdeki yeterlik algıları değişkenlik göstermektedir. Bu durum öğretmenler arasındaki
bireysel farklılıklar, bilgi düzeyleri ve bunlara bağlı olarak öz-yeterlik algıları arasındaki
farktan kaynaklanıyor olabilir.
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Bu araştırmanın bulgularıyla ilişkili olarak öğretmenlerin bireysel eğitim yeterlik algılarına
katkı sağlayabilecek bazı öneriler sunmakta fayda görülmüştür.
Bu çalışmada BEP ile ilgili rehberlik servisinden destek alan öğretmenlerin yeterlik algısı
destek almayanlara göre düşük çıkmıştır. BEP ile ilgili yasal düzenlemelerin genel olarak
olumlu ve yeterli olmasına rağmen, rehber öğretmenlerin yetersiz kalması ya da rehberlik
servislerinin bireysel eğitimde öğretmenlere destek verip vermedikleri araştırma konusu
olabilir.
Bu çalışmada bireysel eğitim programı ile ilgili eğitim alan öğretmenlerin yeterlik algısı
eğitim almayanlara göre düşük çıkmıştır. Bu durum öğretmenlerin beceri yönünden bireysel
tecrübeye dayalı öğrenme yaşantılarıyla açıklanabilir. Bu sonuçtan yola çıkarak kaynaştırma
eğitiminin amacına ulaşabilmesi için öğretmenler n teor ğ n b lmeler yle b rl kte özel
gereksinimli öğrencileri süreçte izleyip tanıyabileceği uygulama çalışmalarına da yer
verilmelidir.
Sonuç olarak bu çalışma ve alanyazında bireysel eğitim ile ilgili yapılan çalışmalarda,
öğretmenlerin bireysel eğitim programı hazırlamaya ilişkin yeterliklerinin düşük olduğu,
öğretmenlerin BEP ile ilgili bilgi eksiklerinin olmadığı ve öğretmenlerin kaynaştırmaya
ilişkin yapılacak düzenlemeleri genel olarak önemli gördükleri şeklinde farklı bulgular
mevcuttur. Bu bulgulardan da anlaşıldığı gibi öğretmenlerin bireysel eğitimdeki yeterlik
algıları değişkenlik göstermektedir. Bu durumun nedenleri deneysel çalışmalarla
araştırılabilir. Öğretmenlerin özel eğitim yeterliklerini geliştirmek için eğitim programları
hazırlanabilir.
KAYNAKÇA
Arivett, D.L., Rust, J.O., Brissie, J.S., Dansby, V.S. (2007). Special education
teachers' perceptions of school psychologists in the context of individualized education
program meetings. Education ,127(3), 378-388.
Avcıoğlu, H. (2012). Rehberlik ve araştırma merkez müdürlerinin tanılama,
yerleştirme- izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (Bep) geliştirme ve kaynaştırma
uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
12(3), 2009-2031.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive
Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bilen, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında karşılaştıkları
sorunlarla ilgili görüşleri ve çözüm önerileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz
Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
Christle, A. ve Yell, M (2010). Individualized education programs: legal requirements
and research findings. Individualized Education Journal , 18, 108-123.
Cone, N. (2009). Pre-service Elementary Teachers’ Self-Efficacy Beliefs About
Equitable Scinece Teaching: Does Service Learning Make A Difference?, Journal of
Elementary Science Education, 21 (2), 25-34.
Çuhadar, Y. (2006). İlköğretim okulu 1-5. sınıflarda kaynaştırma eğitimine tabi olan
öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi
ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşlerinin
belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal
bilimler enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Zonguldak.
Darling-Hammond, L. (2003). Keeping good teachers. Educational Leadership , 60, 614.
Denzine, J.B. Cooney ve R. McKenzie, (2005). Confirmatory Factor Analysis of The
Teacher Efficacy Scale For Prospective Teachers, British Journal of Educational Psychology,
75 (4), 689–708.
Foley, R. M., & Pang, L. S. (2006). Alternative education programs: Program and
student characteristics. The High School Journal, 89(3), 10-21.

www.istanbulkongresi.org

497

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Fiscus, E.D. ve C.J. Mandell. (2002). Developing individualized education programs,
(Editör: Prof. Dr. Gönül Akçamete, Çevirenler: H. G. Şenel, E. Tekin), İstanbul: Seçkin
Dağıtım.
Gözütok, D. (1991). Öğretmenlerin ve öğrencilerin algılarına göre mesleki
davranışlarının
değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 405-409.
Gündüz, A. (2015). Özel ve devlet ilkokullarındaki birinci sınıf kaynaştırma
öğrencilerinin akademik başarılarına ilişkin öğretmen görüşleri, (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Çanakkale.
Güven, D. (2009). İlköğret mde kaynaştırma uygulamalarına katılan zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü:
Eskişehir.
Johns, B., Crowley, P., Guetzloe, E. (2002). Planning the IEP for students with
emotional and behavioral disorders. Focus On Exceptional Children, 34(9), 1-12.
İlik, Ş.Ş. ve Sarı, H. (2018). Öğrenmenler için bireyselleştirilmiş eğitim programı
yeterlik ölçeği (ÖBEPYÖ): Ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi,19(2),1467-1483. Doi:10.29299/kefad.2018.19.02.011
İlk, G.(2014), Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik
görüşlerinin ve deneyimlerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
İzci, E. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim konusundaki yeterlikleri.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (www.esosder.org), 4 (14), 106-114.
Kanat, H. (2015). Kaynaştırma öğrencisi olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin
yaptıkları eğitim- öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerileri, (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri 27. basım. Ankara: Nobel
Akademik Yayıncılık.
Kargın, T., Güldenoğlu, B. ve Şah n, F. (2010). Genel eğ t m sınıflarındaki özel
gereksinimli öğrenciler için yapılması gereken uyarlamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (4), 2431-2464.
Kosko, K. ve Wilkins, J.L. (2009). General educators in-service training and their selfperceived abilityto adapt ınstruction for students with IEPs. Teacher Training and Inclusion
Journal, 33
Küçüker, S., Kargın, T. ve Akçamete, G. (2002). Rehberl k ve araştırma merkez
elemanlarının özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine ilişkin görüşlerinin ve yeterlilik algılarının
geliştirilmesi. Educational Sciences and Practice, 1 (1), 101-113.
Lee-Tarver, A. (2006). Are individualized education plans a good thing? A survey of
teachers' perceptions of the utility of IEPs in regular education settings. Journal of
Instrucnational Psychology , 33(4), 263- 272.
Lytle, R., Bordin, J. (2001). Enhancing the IEP team, strategies for parents and
professionals. Teaching Exceptional Children, 33(5), 40-44.
MEB, (1997). Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ve özel eğitim
hizmetleri yönetmeliği. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Ankara:
Nizamoğlu, N. (1996). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarındaki
yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Nizamoğlu, N. (2006). Sınıf öğretmelerin kaynaştırma ortamlarındaki yeterlilikleri.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu

www.istanbulkongresi.org

498

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Öztürk, C.Ç. (2009). Eğitim uygulama okuluna devam eden zihinsel engelli
öğrencilerin öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hakkında görüşlerinin
belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Özyürek, M. (2009). Bireyselleştirilmiş eğitim programı temelleri ve geliştirilmesi.
Ankara: Kök Yayıncılık.
Sadioğlu, Ö., Batu, S. & Bilgin, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli
öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
25(2), 399- 432.
Saraç, T. & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğ
etmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-28.
Sarı, H. (2003). Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimleriyle ilgili çağdaş öneriler.
2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Scruggs, T. & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of
mainstreaming/inclusion 1958- 1995: a research synthesis. Exceptional Children, 63, 59-74.
Temel, Z. F. (2000). Okul Öncesi Eğitimcilerinin Engellilerin Kaynaştırılmasına
İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 148-155.
Tike, L. (2007). Sınıf öğretmenlerin, rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma
merkezi çalışanlarının bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama surecine ilişkin tutumları
ve bu süreçte karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yıkmış, A. ve Bahar, M. (2002) Kaynaştırma sınıflarında çalışan öğretmenlerin
kaynaştırma becerilerini gerçekleştirme durumlarının saptanması, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yılmaz, E. (2015). Bir ilkokuldaki öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları
hakkındaki görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü:
Eskişehir.

www.istanbulkongresi.org

499

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

DIGITAL AND INTERDIGITAL SKIN DISEASES IN CATTLE

Doç. Dr. Selvinaz YAKAN
Ağrı İbrahim Çeçen University, Celal Oruç Academy of Livestock Production,
Department of Animal Health, Ağrı, Türkiye,
ORCID: 0000-0002-6274-9012
ABSTRACT
Lameness caused by foot diseases in cattle brings with it many economically important
problems such as decrease in fertility, weight and condition loss, especially milk yield. Skin
diseases of cow's hoof with lameness constitute approximately 20% of all these diseases.
Among these skin diseases, the etiology of which is multifactorial, the most common ones are
digital and interdigital region lesions. Diseases observed in the digital region; digital
dermatitis and dermatitis are verrucosa, and interdigital region diseases are interdigital
dermatitis, interdigital hyperplasia and interdigital phlegmon. Digital dermatitis, which causes
significant economic losses in cattle enterprises and whose morbidity can reach up to 80%, is
today accepted as the most important cause of cattle lameness in many countries. Digital
Dermatitis is a diffuse or limited superficial epidermatitis localized at the coronary border.
Mostly, the skin on the plantar aspect of the foot is affected, and the lesions are located in the
mid-heel, just above the interdigital space. The disease may rarely occur in the interdigital
space on the dorsal aspect of the foot. Interdigital dermatitis lesions were first described in
1966 as a specific disease of cattle. The disease is an acute or chronic superficial
inflammation of the interdigital skin and epidermis of the soft heels.
Key words: Digital and Interdigital Dermatitis, Diagnosis, Treatment, Cattle
1. INTRODUCTION
One of the most important health problems encountered in cattle breeding is foot diseases. It
has been reported that foot diseases are increasing gradually in our country, especially with
the spread of cultured cattle breeding, leading to significant economic losses. Financial losses
due to foot diseases; lactation period and decrease in milk yield, decrease in live weight gain,
weight loss, decrease in fertility, treatment expenses and early removal from production. The
incidence of foot lesions varies according to the breed of cattle, the way of rearing, climate
and geographical regions. Factors such as genetic predisposition, structural disorders, season,
environmental factors, age, lactation, malnutrition and nail disorders are effective on the
incidence of foot diseases (1). Foot skin diseases in cattle constitute 20% of all foot diseases.
Diseases observed in the digital region; digital dermatitis and dermatitis are verrucosa, and
interdigital region diseases are interdigital dermatitis, interdigital hyperplasia and interdigital
phlegmon (2).
2. DIGITAL REGION DISEASES
2.1. Digital Dermatitis
It is commonly called Mortellaro disease, digital papillomatosis, papillomatosus digital
dermatitis, strawberry sole rot, raspberry heel, hairywarts, hairyheelwarts, hairyfootwarts or
heel wart. It is a limited or widespread inflammation of the skin in the corona region of the
foot. It is most often seen in the plantar part of the interdigital space, above the soft heels and
in the middle half (3,4).
Digital dermatitis is usually transmitted to a herd that is not sick, with animals that come from
a diseased herd but have a healthy clinical appearance. The etiology of the disease is not
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known precisely. Its rapid spread in the herd and its good response to local antibiotic
application show that it is due to an infectious cause. Bacteriodesnodosus, b. fragilis,
campylobacter faecalis, fusobacterium sp. Borrelia burgdorferi are bacteria isolated (2).
In the early stages of the disease, very severe lameness forces the cattle to walk with the claw
tip. The lesion is very painful and has a characteristic heavy odor. It is also prone to bleeding.
Lesions can be seen in different sizes. Although the lesions are characteristic, they can be
confused clinically with other foot diseases. In the differential diagnosis, interdigital
necrobacillosis, interdigital dermatitis, verrucose dermatitis and mudfever diseases should be
considered (5-7).
The disease responds to local antibiotic applications. Against this type of disease; It is
insensitive to parenteral administration of penicillin, streptomycin, tetracycline, cephalexin
and sulfanomide. After a five-day treatment locally as a spray of a mixture of 25 mg/ml
oxytetracycline in 20% glycerin and distilled water, the animal returned to normal. If a
proliferative lesion has developed, surgical removal may be attempted. However, lameness
can still be observed during the recovery period. The disease is easily treated with foot baths
containing zinc sulphate, antibiotic-oxytetracycline or lincomycin-spectinomycin on a flock
basis (7).
2.2. Dermatitis Verrucosa
As a result of satellite lesion affecting the feet, infection occurs and spreads. As a result of the
spread of this infection caused by fungi, scaly papules or wart-like formations are formed.
Various nodules and tumoral formations in the form of cauliflower are observed in the
extremities (7,8).
The etiology of the lesion is not fully understood, although there are other opportunistic
bacterial species including Fusobacterium necrophorum, fungi and staphilococus that can be
isolated from clinical events. Environmental factors such as hard surface, stones, heat and
wetness are thought to be associated with risk factors (8,9).
After contact with the ground, the lesion begins to grow and erode, a slight lameness may
occur. The differential diagnosis of this lesion from interdigital hyperplasia is the location of
the lesion and its rough structure (7).
It should be considered whether parenteral antibiotic applications are economical or not.
Antiseptic and antibiotic foot baths can be used to control the disease. It has been reported
that the best method in severe cases is local antibiotic application followed by operative
removal of the lesions and subsequent protection with dressing, and it is stated that only local
antibiotic applications may be sufficient for the treatment of less severe cases (7-9).
3. DISEASES OF THE INTERDIGITAL REGION
3.1. Interdigital dermatitis
Interdigital dermatitis is a low-grade infection of the interdigital skin. Interdigital dermatitis
seen in the world is seen in poor hygienic conditions in enterprises with high milk yield.
Towards the end of the winter months, the disease rises. The prevalence of basal horn erosion
may increase in affected flocks (10,11).
Interdigital dermatitis is caused by a mixed bacterial infection. However, dichelobacter
nodosus was accepted as the most active ingredient. It is frequently encountered in temperate
climates with high humidity and poor hygienic conditions. A sick cow is a source of infection
and transmits the infection to non-sick cows. Dichelobacter nodosus cannot survive on the
ground for more than 4 days, but persists in feces. The nail is in contact with the stool.
Bacteria penetrate the epidermis, but not the dermal layers. As the disease progresses, ulcers
or erosion-like lesions occur between the skin and the soft horn (11,12).
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At the initial stage, the condition has the appearance of an exudative dermatitis. As the
condition progresses, the animal begins to show discomfort, the animal is in pain, the legs are
held further back than normal, one foot is constantly carrying the other (rowing) (7).
Systemically effective antibiotics are used for treatment. In severe cases, the lesions need to
be cleaned and dried. Using a 50% mixture of sulphamethazine powder and copper sulphate
for 3 days is an exemplary treatment method. Foot care complications that may occur are
prevented by doing it regularly, keeping the feet dry and clean, and regular nail cutting. In
addition, regular foot baths are also an important factor in reducing the risk of infection (7,
10-12).
3.2. Interdigital Hyperplasia (Limax-Tylom)
The growths of various lengths and sizes between the nails, ranging from the little finger to
the thickness of the thumb and starting at the front edge of the nail, are called tiloma (limax).
It is a proliferative reaction of trauma to subcutaneous tissue and/or interdigital skin. Large
breeds are thought to result from stretching of the distal interphalangeal ligament joints.
Usually both feet are affected. Nutritional disorders are among the causes of weakness of the
skeletal system and ligaments (13).
The lesions, which can be seen on all feet, enlarge and cause surface irritations, leading to
lameness. Simple cases do not require treatment. However, surgical intervention is required in
cases where the lesion causes lameness. Dorsal and flexor nerve blockade should be
performed for surgical intervention. A tourniquet is applied and the claws are separated
manually or with a retractor. Limax is completely removed with an elliptical incision, along
with the adipose tissue underneath. The distal interdigital ligaments should be preserved.
Electro cautery or cryosurgery methods can also be used to remove the lesions. After an
antibiotic suitable for the wound is applied in powder form, it is put into a pressure dressing.
Parenteral antibiotics are applied for 5 days, if stitches have been applied, they should be
taken one week later (13-14).
3.3. Interdigital Phlegmon
Fusobacterium necrophorum is the most important causative agent of the disease. The disease
is a subacute or acute necrotic infection characterized by a lesion on the skin with the
combination of infective agents in the digital region. It constitutes an average of 15% of foot
diseases (15).
Pain, loss of appetite, severe lameness, fever, decrease in milk yield are the main symptoms of
the disease. The incidence of the disease varies according to weather conditions, season of the
year, grazing periods and shelter system. The infection is transmitted through water, feces,
and urine. Microorganisms can enter from any port in the skin. Staphylococus aureus,
escherichia coli, acttinomyces pyogenes, bacteroides melaninogenicus are other bacteria
isolated. Staphylococus aureus, escherichia coli, acttinomyces pyogenes, bacteroides
melaninogenicus are other bacteria isolated (16,17).
It can affect the fore and hind legs, but most commonly the hind legs are affected. The first
sign is swelling and erythema in the soft tissues of the interdigital space and adjacent coronary
band. Typically, there is significant separation of the nails from each other. The disease
begins rapidly, producing extreme pain and increasing lameness. In severe cases, the animal
does not want to step on the affected foot. There is anorexia. As it progresses, skin necrosis
and rashes are encountered. It produces a characteristic foul odor. If the disease is not treated,
severe weight loss and a significant decrease in milk yield occur (16-18).
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Frequent swelling of the feet is generally considered a symptom of the disease. However,
many other conditions such as white line disease, retroarticular abscesses, foreign bodies in
the interdigital space, and infection may have a similar appearance. Detailed inspection
should be carried out in all cases (16). Good results are obtained by administering i.m.
penicillin to sick animals for 3 days. Treatment should be started as soon as symptoms are
observed. In early cases, a single dose of long-acting oxytetracycline gives a positive
response. Sodium sulfadimidine solution i.v. or trimethoprim/sulfadoxine i.v. or i.m can be
used for 3 days. Oral single-dose administration of a long-acting bolus containing
baquiloprim/sulfadimidine may be beneficial. Curettage and removal of necrotic tissues by
surgery is not recommended. Topical application of a nonirritant bacteriostatic agent and
dressing is another treatment option. After the wound is wrapped with gauze, it is fixed with
an adhesive bandage. Then we put it in a plastic bag and protect it from all contamination. It
is necessary to change the bandage every day. Sick animals should be isolated from healthy
animals. Where this is not possible, a waterproof wrap or protective boot should be used.
Animals are clean and dry should be moved to an area, contaminated concrete should be
cleaned frequently and manure should be scraped. Protective measures could be taken with
antiseptic and astringent solutions such as copper and zinc sulphate (7-10% in water). It is
stated that the vaccines used against Fusobacterium necrophorum create a weak immunity and
therefore cannot be successful. In addition, high levels of zinc it is stated that nutrition with
food is beneficial (7,15-18).
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ABSTRACT
Intraocular pressure (IOP) is the pressure exerted by the fluid (aqueous humor) filling the
anterior chamber of the eye on the inner surface of the eye and intraocular tissues. The fact
that this pressure is within the normal limits is very important for the intraocular tissues to be
fed properly and to perform their functions. IOP measurement is very important especially in
the diagnosis and follow-up of glaucoma. Determining the actual IOP of the case by
excluding the factors that will affect the IOP values is very important in the diagnosis and
treatment of diseases such as glaucoma. In this study, we tried to determine the effect of
pregnancy on IOP by comparing IOP findings in pregnant and non-pregnant cows in healthy
Anatolian Black cows using iCare® rebound tonometry (RT). The research was carried out on
7 non-pregnant (group I) and 7 average 5-month-old pregnant (group II) cows in Yazıcı
village of Ağrı province. Measurements were made once a day for 7 days between 13:00 and
15:00 in October. Mean IOP values were recorded as 22.6 ± 5.22 (right) - 22.5 ± 4.23 (left)
mmHg and 21.9 ± 3.28 (right) - 22.1 ± 3.88 (left) mmHg in group I and group II, respectively.
In our study, it was concluded that pregnancy did not have a statistically significant effect on
IOP (P > 0.05).
Key words: Intraocular Pressure (IOP), Pregnancy, Cow, Tonopen
INTRODUCTION
The pressure exerted by the aqueous humor filling the anterior and posterior chambers on the
cornea and sclera is called intraocular pressure. The mean intraoculer pressure (IOP) value in
humans and animals was found to be between 15–25 mmHg. Other than the specified upper
limit, IOP values that do not cause damage to the optic nerve head are also considered normal.
Normal IOP is determined by three factors. These are the rate of aqueous secretion, resistance
to outflow, and episcleral venous pressure. These factors are predetermined genetically as
well as influenced by hormonal and environmental factors (1-5). IOP fluctuates according to
effects such as day-night, carbon dioxide partial pressure, head position, blood pressure, as
well as due to systemic and hormonal changes such as diabetes, hypertension and pregnancy
(6-8).
The Anatolian Black cattle, where the study was carried out, are our domestic cattle breeds
that are bred in the Central Anatolian region of Turkey, adapted to the climate and
environmental conditions of this region. The head is slightly larger than the body. The horns
are crescent-shaped, weak and short. It is the smallest of the breeds adapted to Anatolia. Skin
color is usually black (9) .
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The aim of this study is to evaluate the effects of hormonal, metabolic and vascular changes
during pregnancy on intraocular pressure in Anatolian Black cattle breed.
MATERIAL AND METHODS
Animals
The research was carried out on a total of 14 cows, 7 non-pregnant (group I) and 7 average 5month-old pregnant (group II), 3 years old, situated at Yazıcı village in theprovince of Ağrı,
TR. Prior to the study, all cattle underwent ophthalmic examinations including direct and
indirect ophthalmoscopy, assessments of the pupillary light reflex, slit-lamp biomicroscopy
(Handy Slit Lamp XL-1®), the Schirmer Tear Test (Tear Flo®) and fluorescein staining
procedure performed. Only cattle with healthy eyes were used for the study.
Tonometry
Measurements were made with the iCare® Rebound tonometer, which does not require
topical anesthesia. The tool has a 50 mm long steel probe with a diameter of 1.4/1.0 mm at the
tip. The risk of damaging the cornea is reduced, thanks to its round-tipped plastic-coated
design. Since the tip (tip) is replaceable, there is no risk of corneal infection. It is sprayed by
two horizontal coaxial magnets 4-8 mm away from the cornea. The probe bouncing off the
cornea induces a voltage in the solenoid (magnetic coil), which is converted into a digital
signal. The obtained value is read on the LCD screen. An average of 6 measurements were
made and the average of these values was taken.
Statistical analysis
The statistical analysis of the results is determined by SPSS 17,0 programme. Comparison
between two independent groups is determined by Independent Samples T-Test and
comparison among more than two groups is determined by One-way ANOVA to ve Post-hoc
Tukey test. Conclusions are presented as mean±SE. P < 0.05 was considered significant.
RESULTS
Intraocular pressures of all animals included in the study were measured once a day for 7 days
between 13:00 and 15:00 in October by the same researcher (SY). The measurements were
repeated 6 times and the arithmetic averages of the recorded values were taken.
Measurements were made once a day for 7 days between 13:00 and 15:00 in October. Mean
IOP values were recorded as 22.6 ± 5.22 (right) - 22.5 ± 4.23 (left) mmHg and 21.9 ± 3.28
(right) - 22.1 ± 3.88 (left) mmHg in group I and group II, respectively. There was no
statistically significant difference between Group I and Group II (P > 0.05). At the same time,
no statistically significant difference was found between the measurement results of the right
and left eyes (P > 0.05).
DISCUSSION
Studies in humans have reported decreased intraocular pressure during pregnancy. It was
determined that intraocular pressure decreased by 19.6% compared to normal individuals (1).
Different mechanisms have been suggested as to why the intraocular pressure decreases.
Theories such as increased aqueous outflow, decrease in episcleral venous pressure due to
decrease in systemic vascular resistance, increase in general tissue elasticity reduce scleral
rigidity, and general acidosis during pregnancy have been suggested. Generally, there is
improvement in pre-existing glaucoma during pregnancy, but cases in which intraocular
pressure is difficult to regulate have also been reported (10) .
Brauner et al. (11) reported that pre-pregnancy glaucoma may improve with pregnancy. At
the same time, it has been shown that the number of drugs to be used for the treatment of
glaucoma existing before pregnancy is reduced or that target IOP values can be reached
without using any drugs. On the other hand, the physiological decrease in IOP during
pregnancy in patients followed up with suspicion of glaucoma may cause masking of
glaucoma occurring during this period and delay in treatment. In addition, good follow-up of
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the rising IOP after this decrease, which continues in the postpartum period, is very important
for patients with suspected ocular hypertension or glaucoma. Many factors and mechanisms
suggested for the physiological decrease in IOP are most supported by the theories that
hormonal changes during pregnancy cause this and especially the changing levels of estrogen,
progesterone, relaxin and β-human chorionic gonadotropin hormones during pregnancy cause
IOP changes (12-17).
While the rate of aqueous humor formation does not change during pregnancy, the ease of
outflow of aqueous humor increases. The most important of these hormones is progesterone.
According to Paterson et al. (18) decreases in IOP occur in the first and third quarters of the
menstrual cycle. The estrogen peak in the first quartile and the estrogen and progesterone
peak in the third quartile increase the efflux of aqueous humor. Both hormones are high
during pregnancy. Progesterone causes loosening of ligaments and collagen tissue in mid-late
pregnancy. This causes a significant decrease in IOP by causing loosening and increased
outflow in the corneoscleral tissues (15,16).
Our study is the first to investigate the effect of pregnancy on IOP in cows. The research was
carried out on Anatolian Black, an important indigenous breed of Turkey, and it was
concluded that pregnancy did not affect IOP pressure. In this study, it is also important in
terms of finding the reference value of the intraocular pressure of Anatolian Black cattle.
CONCLUSION
As with all systems, the eye and visual system are also affected by pregnancy, and the
physiological and pathological changes that develop create a wide spectrum. It is very
important to know the physiological ocular changes that may be encountered during
pregnancy, to diagnose the eye diseases that may develop, to prevent their progression and to
treat them, and to ensure that the pregnancy continues in a healthy way while doing all these.
In addition, while determining the IOP reference values according to the species, it is very
important to determine the true IOP of the case by eliminating the factors that will affect the
IOP, for reasons such as preventing unnecessary, excessive or insufficient treatments in
glaucoma, a chronic disease, and keeping the progression under control.
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ÖZET
Türkiye, sahip olduğu ekolojik koşullar sayesinde birçok bitki türünün doğal yayılma alanı
olmakla birlikte, doğal olarak bulunmayan birçok bitki türünün de yetiştiriciliğine imkan
sağlamaktadır. Özellikle meyve yetiştiriciliği üzerine kültüre alınmış birçok tür yetiştirilmekle
beraber kültür bitkileri dışında doğada kendiliğinden yetişen besin ve bitki özellikleri değerli
birçok tür de bulunmaktadır. Hünnap, Türkiye’de ıslah çalışmaları tamamlanmamış ve
standart bir kültür çeşidi tescili yapılmamış, önemi son yıllarda anlaşılmış minör meyve
türlerinden birisidir. Çin, Hindistan ve Amerika gibi ülkelerde yetiştiriciliği yaygın olan
kültüre alınmış çeşitleri bulunan hünnap bitkisinin doğal yayılma alanlarından birisi de
Türkiye’ dir. Ülkemizde önceki yıllarda yoğunlukla Denizli, Antalya gibi kıyı kesimi illerde
yetiştiriciliği yapılan hünnap artan ilgi ile birlikte iç kesimlerde de yetiştirilmeye başlanmış,
üretimi günden güne artmıştır. Mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin olan hünnap
meyvelerinin içerdikleri flavonoidler, alkoloidler ve faydalı yağ asitleri de artan ilginin
önemli sebeplerindendir. Hünnabın geç çiçeklenmesi, soğuk ve kurak koşullarda yüksek
adaptasyon yeteneği gibi özellikleri de literatürde sıkça bahsedilmiş bitkisel
özelliklerindendir. Bu bitkisel özellikleri hünnabı Türkiye’ nin iç kısımları için alternatif bir
tür olarak da öne çıkarmaktadır.
Bu çalışmada hünnap yetiştiriciliğinin Türkiye’ de 2013-2020 yılları arasında gösterdiği
gelişim tartışılacaktır. Ayrıca doğru bir yetiştiriciliğin yapılabilmesi ve üretiminin
yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hünnap, Zizyphus jujuba, Türkiye, 2013-2020
ABSTRACT
Due to the ecological conditions, Turkey is a natural spreading area for many plant species,
and it also provides the opportunity for the cultivation of many plant species that are not
found naturally. Although many cultivated species are grown especially on fruit growing,
there are also many species that grow naturally in nature with valuable nutritional and plant
properties. Jujube is one of the minor fruit species whose breeding studies have not been
completed and a standard culture variety has not been registered, and whose importance has
been understood in recent years. One of the natural spreading areas of the jujube plant, which
has cultivated varieties that are common in countries such as China, India and America, is
Turkey. In our country, jujube, which was mostly grown in coastal provinces such as Denizli
and Antalya in previous years, started to be grown in the interior with the increasing interest,
and its production increased day by day. The flavonoids, alkaloids and beneficial fatty acids
contained in jujube fruits, which are very rich in minerals and vitamins, are also important
reasons for the increasing interest. Jujube is one of the minor fruit species whose breeding
studies have not been completed and a standard culture variety has not been registered, and
whose importance has been understood in recent years. The features of jujube such as late
flowering, high adaptability in cold and arid conditions are also frequently mentioned
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vegetative features in the literature. These features also highlight jujube as an alternative
species for the interior of Turkey.
In this study, the development of jujube cultivation in Turkey between 2013-2020 will be
discussed. In addition, it will be evaluated what needs to be done in order to make a correct
cultivation and to expand the production.
Keywords: Jujube, Zizyphus jujuba, Turkey, 2013-2020
1. GİRİŞ
Anavatanı Çin olan hünnap Rhamnaceae familyasına aittir ve familyasında yaklaşık 170 tane
tür bulundurmaktadır. Çin dışında, Dominik Cumhuriyeti, Hati, Hindistan, Irak, Nijerya,
İspanya, Amerika’ nın güney batılarında yetiştiriciliği yapılan hünnap Türkiye’ de de doğal
olarak yayılma alanı bulmuştur. Ziziphus mauritiana Lam. (Hint hünnabı) ve Ziziphus jujuba
Mill. (Çin hünnabı) en yaygın olan hünnap türleridir (Rendle, 1959; Mukhtar vd., 2004;
Pareek, 2013). Ticari anlamda da değerli olan ve yetiştiriciliği yapılan bu türler Afrika gibi
bazı ülkelerde marjinal alanların değerlendirilmesinde dahi kullanılabilmektedir (Johnston,
1972).
Yapılmış çalışmalar ışığında değerlendirildiğinde, hünnabın oldukça geniş bir ekolojik
yelpaze içerisinde yetiştiriciliğinin yapılması mümkün görünmektedir. Özellikle yıllık
ortalama yağış miktarının 120-2200 mm aralığında olduğu bölgelerde, kireçli ve asit yapılı
topraklardan hafif bazik özellikte bulunan toprak aralığına kadar yetiştirilebilir olması bu
bitkiyi önemli kılan en dikkat çeken özelliklerindendir. Ayrıca bitkinin çiçeklenme
tarihlerinin Mayıs ve Haziran aylarını buluyor olması özellikle don problemi olan bölgeler
için alternatif bir tür olarak değerlendirilmesi imkânını sağlamaktadır (Tümen ve Sekendiz,
1989; Kavas ve Dalkılıç, 2015; Keles, 2018).
Hünnabın son yıllarda ilgi görmesinin sebeplerinden biriside meyvelerinin besin içerikleri
olmuştur. İçerdiği müsilaj ve pektin gibi maddeler sayesinde şeker hastalarının tüketimi
açısından uygun bir meyve olarak sunulmaya başlanmıştır (Tümen ve Sekendiz, 1989). Eski
çağlarda Çin tıbbında kullanıldığı bilinen hünnap, Çin’ de “mucizevi bitki”, “ölümsüzlük
meyvesi” olarak bilinmektedir. Vitaminler ve mineraller yönünden oldukça zengin olan
hünnap meyveleri, fenolik bileşikler ve antioksidanlar bakımından da oldukça önemli bir
kaynak oluşturmaktadır (Promyou vd., 2012).
Hünnap, Türkiye’ de üretim rakamları dolayısıyla hala minör meyveler grubunda bulunsa da
gördüğü talep ve yetiştiriciliğine olan ilgi dolayısıyla yakın gelecekte yetiştiriciliği
yaygınlaşmış bir meyve olarak karşımıza çıkacağı tahmin edilmektedir. Özellikle marketlerde
dönemine göre değişmekle birlikte 8-20 TL/kg fiyatlara alıcı bulması da önemli
özelliklerinden birisidir. Ancak bu fiyatların üreticiye çok daha düşük miktarlarda yansıması
da ayrıca üzerinde durulması gereken durumlardan birisidir.
2. TÜRKİYE’ DE HÜNNAP YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE DURUMU
Türkiye’ de TÜİK verileri incelendiğinde hünnap yetiştiriciliği ile alakalı verilerin 2013
yılında sisteme girilmesi, ülkemizin doğal bitkisi olmasına rağmen hünnabın bilinirliğinin ve
yetiştiriciliği ile alakalı daha profesyonel adımların atılmaya başlanmasının çok yeni
olduğunu göstermektedir. 2013 yılında meyve veren yaşta ağaç sayısının 7.880 adet olduğu
bu sayının 2020 yılında 64.361 adete çıktığı görülmektedir. Yine toplu meyveliklerin alanının
2013 yılında 458 dekar iken 2020 yılında 2.439 da alana kadar yükseldiği TÜİK verilerine
göre belirlenebilmektedir. Hünnabın üretim rakamları incelendiğinde ise, 2013 yılında 142
ton olan üretimin 2020 yılında 1229 tona kadar yükseldiği görülmektedir. Meyve veren ağaö
başına düşen verim rakamları incelendiğinde ise 2013 yılında 18 kg olan veriler, 2021 yılına
gelindiğinde 19 kg olmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken husus verim dalgalanmalarının
çok fazla olmaması ancak verimin de neredeyse geçen 7 yıla rağmen sabit kalmış olmasıdır.
Ağaç başına verim rakamlarında dalgalanmaların olmaması ve toplam üretim rakamlarının da
düzenli olarak her yıl artış göstermesi bitkinin ekolojik faktörlerden çok sık etkilenmediği
şeklinde yorumlanabilir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Türkiye hünnap üretim verileri (TÜİK, 2021)
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Yıllar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Meyve Veren
Yaşta Ağaç
Sayısı (Adet)
7.880
15.405
16.135
19.610
35.864
42.584
51.094
64.361

    Ǧ

Toplu Meyvelik
Alanı (Dekar)

Verim (kg/ağaç)

Üretim Miktarı
(Ton)

458
604
673
1.028
1.306
1.621
1.772
2.439

18
16
19
16
17
19
19
19

142
248
302
315
602
792
960
1.229

Hünnap Türkiye’ de özellikle Denizli ve Antalya’ da doğal olarak eski tarihlerden beri
bulunmaktadır. Ancak zamanla ilgi çekmiş ve diğer illerde bulunan yetiştiriciler tarafından da
kapama bahçeler kurulmaya, üretim yapılmaya başlanmıştır. Ana üretim merkezleri Antalya
ve Denizli illerinin dışında, Amasya örneğinde olduğu gibi üreticiler profesyonel şekilde
kapama bahçeler kurmaya başlamış ve hünnap adına yeni üretim merkezleri üretmeye
başlamışlardır. 2013 yılında üretime yeni katkıda bulunmaya başlamış bir il iken, 2017 yılı
itibariyle Amasya ili hünnap üretiminde liderliği ele geçirmiştir (Çizelge 2). Hünnap
bahçelerinde uygulanan telli destek sistemi, budama tekniği ve uygulanan kültürel işlemler ile
üretim başarısı için önemli bir model olarak öne çıkmıştır. Manisa ilinde de hünnap üretimi
sonradan yaygınlaşmasına rağmen hızlı gelişim göstererek Amasya ve Antalya illerinden
sonra en yüksek üretimi yapan il konumuna gelmiştir. Son yıllarda Çanakkale (72 ton), Muğla
(69 ton), Bursa (80 ton), Ankara (95 ton) gibi illerde de hünnap yetiştiriciliği başlamış ve bu
faaliyetler üretim rakamlarına yansımıştır (TÜİK, 2021).
Çizelge 2. Önemli hünnap üreticisi iller (TÜİK, 2021)
Amasya
Antalya
2013
2
93
2014
16
100
2015
46
106
2016
55
113
2017
157
154
2018
264
186
2019
281
204
2020
297
190

Denizli
15
101
116
99
124
130
136
123

Manisa
6
14
26
31
70
84
103
125

Hâlihazırda üretimin yeterli düzeyde olmaması dolayısıyla hünnap minör meyveler sınıfında
sayılmaktadır. Ancak hünnap, hem bitkisel hem besin özellikleri sayesinde potansiyeli yüksek
bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Hünnap özellikle geç don tarihleri Nisan-Mayıs
aylarına sarkan yörelerde, ekonomik değeri yüksek alternatif bir bitki olarak
değerlendirilebilir. Çorum, Kütahya, Ankara, Yozgat gibi illerde yapılan üretim ve yapılan
çalışmalar bunun göstergesi sayılabilir.
Sonuç olarak,
- Yapılacak üretimler için ışık tutması amacıyla hünnap üzerine yapılacak çalışmalara
önem verilmeli, budama, gübreleme, sulama ve hastalık-zararlılar gibi konularda
araştırmalar tamamlanmalıdır.
- Farklı lokasyonlarda ve farklı iklim koşullarına sahip yörelerde adaptasyon çalışmaları
yapılarak hünnap yetiştiriciliği için en uygun bölgeler belirlenmelidir.
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En önemli konuların başında standart bir çeşit gelmektedir. Ülke çapında standart bir
üretim ve standart ürün tedariki amacıyla ülkede mevcut türlerin arasından ümitvar
olanlar seçilmeli ve uygun görülen çeşitlerde tescili yapılmalıdır (Keles, 2018).
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TE POLARİZE ELEKTROMANYETİK DALGANIN ÇOKLU ŞERİT
GEOMETRİDEN SAÇINIM PROBLEMİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF TE POLARIZED ELECTROMAGNETIC WAVE SCATTERING
PROBLEM FROM MULTI STRIP GEOMETRY
Dr. Öğr. Üyesi. Fadıl KUYUCUOĞLU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
(Sorumlu Yazar)
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ÖZET
Elektromanyetik saçınım problemi, elektrik mühendisliğinde çokça popüler olan konulardan
biridir. Şerit geometriler, grafen yapılar, dielektrik katmanlar, resistif yüzeylerden saçınım
problemlerinin çözümleri birçok araştırmada çalışılmıştır. Bu problemlerde, geometriler sonlu
bir bölgede düşünüldüğü gibi yarı sonsuz ya da sonsuz bölgelerde de sonuçlar elde edilmiştir.
Nümerik yöntem olarak
sonlu elamanlar, sonlu farklar, moment metodu, analitik
regülarizasyon metodu gibi teknikler kullanılmıştır.
Bu çalışmada, TE polarize bir düzlem dalganın, çok sayıda şeridin olduğu bir bölgeyi
aydınlattığı bir problem düşünülmüştür. Normal ile belirli bir açı altında gelen düzlem dalga, x
ekseni boyunca sıralanmış, z ekseni boyunca sonsuz uzun, çok ince ve mükemmel iletken
özellikteki çoklu şeritlere gelmektedir.
Problemde bulunmak istenen büyüklük, şeritler üzerinde indüklenen akım yoğunluğudur.
Bunun için öncelikle TE polarize dalga durumu için diferansiyel denklemler yazılır. Çözümün
istendiği şerit bölgesi ayrıklaştırılır. Moment metot prosedürü uygulanarak baz ve test
fonksiyonları yazılır. İç çarpımlar hesaplanarak diferansiyel denklem, matris denklemi haline
dönüştürülür. Elde edilen matris ifadesinde, her bir matris elemanı nümerik integrasyon ile elde
edilir. Matris denklemleri kullanılarak, bilinmeyen akım dağılımı değerleri de matris tersi
alınarak kolaylıkla elde edilmiş olur.
Sonuç olarak, TE polarize düzlem dalganın aydınlattığı çoklu şerit üzerindeki indüklenen akım
yoğunlukları, Moment Metodu kullanılarak, farklı geliş açıları ve şerit sayıları için elde edilmiş
ve sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Saçınım, Moment Metodu, Çoklu Şerit Geometri,
Ayrıklaştırma
ABSTRACT
Electromagnetic scattering is one of the most popular topics studied in electrical engineering
area. Solutions of strip geometries, graphene structures, dielectric layers, resistive surfaces are
studied in many researches. In these problems, it is thought that geometries reside in finite
regions as well as results are obtained in infinite or semi infinite regions. Several numerical
techniques are employed such as finite elements, finite difference, method of moments,
analytical regularization.
In this study, TE polarized plane wave illuminating a region of multistrip problem is
considered. Plane wave with an incidence angle is incident on a very thin, perfectly conducting
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multistrip geometry located in x axis.
Unknown parameter in this problem is the current density induced on the strips. Firstly,
differential equations is written for TE case. Region on strips is discretizated for the solution.
Base and test functions are written using moment method procedure. Inner products are
calculated so differential equations is converted to a matrix equation. In this matrix
expressions, each matrix elements are obtained using numerical integration. Unknown current
density values are easily obtained using matrix inverse calculation with calculated matrix
expressions.
As a result, induced current densities on multi strip geometry under TE polarized plane wave
illumination are obtained using method of moments for several incidence angles and strip
numbers cases.
Keywords: Electromagnetic Scattering, Method of Moments, Multistrip Geometry,
Discretization
1.GİRİŞ
Elektromanyetik saçınım probleminin çözümü literatürde çokça incelenmiştir.Mükemmel
iletken şeritler (Yevtushenko vd. , 2020), empedans yüzeyler (Koshovy, 2021), grafen yapılar
(Shapoval vd., 2013) saçınım problemi olarak analiz edilmiştir. Saçınım problemlerinde
analitik regülarizasyon (Zinenko vd., 2012), moment metodu (Franceschetti vd. 2000) gibi
teknikler kullanılır. Elektromanyetik düzlem dalgaların kaynak olarak çalışmalarda ise E
polarize (Yevtushenko vd 2021) ya da H polarize (Svezhentsev vd., 2021) durumları için
problem formülize edilerek, bilinmeyen akım yoğunlukları elde edilmiştir.
Bu çalışmada, TE polarize bir düzlem dalga tarafından aydınlatılan çoklu şerit geometri
incelenmiştir. Şeritler üzerinde indüklenen akım yoğunlukları da moment metodu tekniği
kullanılarak elde edilmiştir.
2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR
İncelenen problem, x ekseni boyunca uzanmış sonsuz ince mükemmel iletken şeritlerden
oluşan geometridir. Şeritler, z ekseni boyunca sonsuzdur ve TE polarize düzlem dalga yatayla T
açısı yapacak şekilde şeritleri aydınlatmaktadır. Problem geometrisi Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Problem Geometrisi
Problemin çözümü için, öncelikle şerit üzerinde indüklenen akım yoğunlukları ile gelen TE
polarize düzlem dalga arasındaki ilişki yazılır (Gibson, 2021).
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(1)

Burada Es, saçınan elektrik alan olarak ifade edilirken A vektörü de vektör potansiyel olarak
adlandırılır. Akım yoğunluğu (J) ile vektör potansiyel arasındaki ilişki de (2) ile gösterilmiştir.
jP
J x ( x ') H 0(2) (k U )dx '
³
4 0
L

Ax ( x)



(2)

İntegral denklemi elde edildikten sonra, moment metot işlemleri denkleme uygulanır.
Öncelikle, akım yoğunluğu bilinen baz fonksiyonlarına açılır (3).
M

J ( x ')

¦a

n

f n ( x ')

(3)

n 1

Bu ifadede, fn baz fonksiyonları olarak üçgen tipte fonksiyonlar seçilmiş olup an katsayıları
bilinmeyen değerlerdir. Ardından, (1) ifadesinde eşitlikte her iki tarafa iç çarpım uygulanır ve
denklem bir matris denklemine (4) dönüşür.
Z MxM aMx1

BMx1

(4)

Bu çalışmada, 3 şeritli geometride şerit genişlikleri 0.5O ve düzlem dalganın geliş açısı da 90q
olduğu durumda ve 2 şeritli geometride şerit genişliklerinin O; düzlem dalganın geliş açısı
T=45q ve 90q alındığı durumlar için analizler yapılmıştır. Şerit geometri, her bir O uzunluğu
için 20 eşit parçaya bölünmüştür. Elde edilen akım yoğunlukları elde edilmiş ve sunulmuştur.
Şekil 2'ye bakıldığında, O genişlikteki şeritlerin aralarında O boşluk olduğu durumda, düzlem
dalganın geliş açısı T=45q iken akım yoğunluğu dağılımlarının değişimi görülmektedir.
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Şekil 2. İki şeridin bulunduğu geometride Moment metodu kullanılarak elde edilen akım
yoğunluğu grafiği (T=45q)
Şekil 3'te ise aynı geometrinin T=90q geliş açısı durumundaki akım dağılımlarının değişimi
verilmiştir. Akım yoğunluklarının simetrik olduğu görülmektedir.

Şekil 3. İki şeridin bulunduğu geometride Moment metodu kullanılarak elde edilen akım
yoğunluğu grafiği (T=90q)
Son olarak da 0.5O genişlikli üç şeritli geometrinin T=90q geliş açısı durumu için akım
yoğunlukları Şekil 4’te gösterilmiştir.
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Şekil 4. Üç şeridin bulunduğu geometride Moment metodu kullanılarak elde edilen akım
yoğunluğu grafiği (T=90q)
Dikkat edilirse, şerit genişlikleri değiştikçe aynı gelme açısında farklı akım dağılımları elde
edilmiştir. Geliş açısı değişimi de doğal olarak indüklenen akım yoğunluklarını
değiştirmektedir.

3.SONUÇLAR
Sonuç olarak, moment metot kullanılarak farklı genişlikte ve sayıda şerit geometri için saçınım
problemi düzlem dalganın farklı geliş açıları için ele alınmıştır. Sonuçlar beklendiği gibi
çıkmıştır. Farklı geometrilere de kolayca uygulanabilen bu metot ile saçınım problemlerinin
çözümü mümkündür.
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Abstract
This article examines the Indonesian government's permissible limitation policies, specifically
the right to be free, the right to health, and food, in response to the Coronavirus (COVID-19).
Some residents have lost their livelihoods because of government policies imposing Large-Scale
Social restrictions (PSBB) and Herd Immunity, particularly odd working jobs, day laborers, and
online motorcycle taxi drivers in several Indonesian regions. Failure to provide a means of
subsistence jeopardizes a worker's right to food. Large-Scale Social Restriction (PSBB) and herd
immunity, which does not offer food and vaccines to those in need, limits illegal human rights, /
violates human rights. Are the PSBB and Herd Immunity policies following the Human Rights
Limitation Principles, and do they affect human rights? This qualitative study employs a desk
research collection method and descriptive analyses in addressing these issues. Secondary data
COVID-19 and International Human Rights Restriction-related materials from international,
national reports, books, journals, and online sources are used in this study. PSBB and Herd
Immunity are disproportionate limitations on human rights because they conflict with other
human rights. If the government only implements the PSBB and Herd Immunity without
providing vaccines, particularly to the vulnerable, it violates human rights. The PSBB and Herd
Immunity, which restrict people's ability to move, exercise other freedoms, and get a vaccination,
are incompatible with International Human Rights Limitation Principles, especially the health
and legal conditions.
Keywords: Herd Immunity; limitation; human rights crisis; policy.

Background
The COVID-19 pandemic has caused misery for the world's people and has resulted in human
rights restrictions. During the COVID-19 pandemic, restrictions on human rights occur in the
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right to freedom of movement, freedom to live, freedom to get an education, and freedom to
worship. These policies obscure human rights and prolong human misery. According to WHO
(2021), Global weekly report from November 29th - December 5th, 2021, the COVID-19 case
mortality rate reached over 4 million officially announced cases reported. Compared to the prior
week, it increased by 10%, with over 52 500 new reported deaths. Globally, nearly 265 million
confirmed cases and over 5.2 million deaths had been reported as of December 5th. WHO (2021)
reported that there have been 267,865,289 confirmed cases of COVID-19, including 5,285,888
deaths, as of 10 December 2021, and a total of 8,158,815,265 vaccine doses have been
administered as of 9 December 2021. During the COVID-19 outbreak, almost every country in
the world experienced restrictions and violations of human rights, including Indonesia.
The Indonesian legal framework strictly regulates human rights protection during a public health
emergency. Article 28A of the 1945 Constitution states: "Everyone has the right to live and the
right to defend his life and life." The legal basis that guarantees the right to live in Indonesia is
also contained in Law Number 39 of 1999 on Human Rights states:
x
x
x
x

Everyone has the right to live, maintain life, and improve their standard of living.
Everyone has the right to live in peace, security, peace happiness, physically and
mentally prosperous.
Everyone has the right to a healthy living environment.
Everyone has the right to a good and healthy living environment and the Law on Health.

Even though Indonesia is one of the best countries in the world at dealing with Covid-19, it has
reduced cases by 94.59 percent since the peak on July 24, 2021, by 53.81 percent in the last two
weeks (Coordinating Ministry of Economic Affairs Republic of Indonesia, 2021; Fardah, 2021).
However, since the PSBB and herd immunity policies did not conform with international legal
restriction standards, human rights violations took place throughout a public health crisis
(Tampubolon, 2021). As of December 12th, 2021, there were Coronavirus cases reported in
Indonesia, with a total of 4,259,143 cases and 143,936 deaths. Four million one hundred ten
thousand forty-nine were recovered (Worldometer, 2021).
Regarding the Vaccination program, as of December 9, 2021, 144,446,324 Indonesians have
received their first vaccinations, or 652,282 more than the day before. Meanwhile, 101,149,509
people have received their second vaccinations, or 690,237 more than the previous day (AHK
Indonesien, 2021). However, according to WHO (2021), the percentage of the population
vaccinated against COVID-19 to start herd immunity is unclear because it is likely to fluctuate
by society, vaccine, the people, has given preference for vaccination, and other variables.
Based on the facts stated above, the focus of this new study is the use of PSBB and Herd
Immunity, which prolongs the misery of human rights. The author is attempting to answer two
questions. First, does the PSBB, which governs human rights restrictions during Covid-19,
adhere to the principles outlined in the Limitation Clause Siracusa Principles? Second, what is
the human impact of PSBB and herd immuntity? The author's response to the first question is
that it does not fully comply with the principle of human rights limitation. The second is that
PSBB and herd immunity prolong human suffering.
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Review Literature
Many researchers investigated the Indonesian government's policies that violated human rights
(Gedela et al., 2020; Jaffrey, 2020; Wiratraman, 2020; Widiawaty et al., 2020; Dinata & Akbar,
2021; Tampubolon, 2021; Ibrahim & Schmitz, 2021; Hikmahwati, Sangadji, & Utami, 2020;
Amnesty International, 2020; Hamid, 2020; Teo & Jundullah, 2020).
The PSBB policy chosen by the government to replace the Lockdown is not under the Siracusa
Principles' Clause on the Principles of Limiting Human Rights (Wiratraman, 2020; Tampubolon,
2021; Suraya et al., 2020). The consequences of disregarding human rights limitation principles
during a health crisis lead to human rights violations (WHO, 2017; United Nations; 2020;
The literature gap is the impact of PSBB and Herd Immunity on the principle of limiting human
rights in international human rights law, combined with gaps in practice that are not fulfilling
requests in a health crisis. Previous researchers have overlooked research that combines these
two factors. The solution is to identify the root cause of why human rights are violated, even
though Indonesia has many laws protecting human rights in health crises, including protections
under international human rights law. Because there has been little research in this area, there is
an opportunity to develop policies to protect human rights in health emergencies.
Research Methods
This multiple disciplines study aims to bridge academic knowledge and systemic problem
solving (Leavy 2011). It employs approaches from the social sciences, legal studies, health, and
social work to address issues. This study investigates various theories concerning the realization
of human rights in Indonesia during the Covid-19 pandemic and herd immunity period. The
conceptual approach examines multiple points of view and legal doctrines in reviewing the
implementation of human rights in Indonesia during the Covid-19 Pandemic health crisis.
The author employs relevant national legal, social science, health literature, and international
legal norms adopted by the regulation in their entirety. Therefore, primary data sources such as
PSBB, herd immunity, and the Human Rights Limitation Principles and secondary data sources
such as national and international legal instruments, books, and databases of international
organizations, were required to analyze the problem. Such a combination of approaches is
desirable because it provides a solid foundation for exploring existing problems and finding
more creative and liberating solutions.
This study departs from the PSBB and herd immunity policies, which have not met all the
international human rights restriction clauses established by the Siracusa Principles that impact
human rights. The author study these facts more thoroughly based on sociological research
(Singh 2006). Thematic analysis is helpful in meeting the purpose of a research paper by using
themes created based on research objectives. The thematic analysis seeks to answer the following
research questions: Do the PSBB and herd immunity policies implemented during Covid-19
comply with international human rights restriction clauses? Second, what are the consequences
for human rights? With a qualitative approach, this study is only concerned with the impact of
PSBB and herd immunity during COVID-19 on human rights in Indonesia. The researcher chose
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qualitative research analyses to review PSBB and Herd Immunity policies from an international
human rights limitation standard, implying that a more comprehensive view of the research topic
based on primary quantitative analysis is not conceivable.
Discussion
Siracusa Principles and Human Rights Limitations
The Siracusa Principles (The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions in
The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4) are the principles
regarding the provisions for limiting and reducing rights regulated in the International Covenant
on Civil and Political Rights. In the Siracusa Principles it is stated that the limitation of rights
must not endanger the essence of rights. All limitation clauses must be construed as expressly
and intended to support rights. All restrictions must be interpreted clearly and in the context of
the specific rights involved. This principle emphasizes that restrictions on rights should not be
applied arbitrarily. According to this doctrine, the restriction of rights need not jeopardize the
core of rights. We must also interpret most restrictions provisions as expressly supporting rights.
It must interpret all limits in the specific rights at stake. This principle highlights the importance
of not placing restrictions on rights arbitrarily. Human rights constraints and declines could only
be implemented if the following criteria are satisfied:
a. Legally mandated.
It may not impose restrictions unless they are based on national law. However, the law limiting
these rights should not be arbitrary and without reason. Legal rules that restrict the
implementation of human rights must be clear and accessible to anyone. In addition, the state
must provide adequate safeguards and remedies against the establishment or application of
arbitrary restrictions on these rights.
Lockdown rules do not exist in Indonesian legal provisions. Disaster Management Law (UU)
Number 24 of 2007 made all emergency or national emergency status determinations. This law,
however, does not recognize the definition of social distancing (Setiawan 2020). If social
distancing meant social restrictions' or PSBB, it is only known in Health Quarantine Law
Number 6 of 2018. According to Article 59 of Law 6/2018, "Large-Scale Social Restrictions
(PSBB) are part of a Public Health Emergency."
Regional quarantine, according to Law Number 6 of 2018, is a restriction on the population in an
area, including the location of entry and its contents, that are suspected of being infected with a
disease and/or contaminated in such a way as to prevent the spread of disease or contamination.
Aside from regional quarantine, "large-scale social restriction" refers to the restriction of certain
activities on a large scale.
The PSBB policy does not fulfil the criteria for being classified as regulation for Article 60 of
Health Quarantine Law No.6 of 2018. First, the PSBB title is a reference to the velocity of
Covid-19's ability to handle. Whereas the decentralization from Article 60 of Law 6/2018 is
broad in scope, it applies to any scenario at any time which has been identified as a Public Health
Emergency. PSBB was formed as an application / delegation of Article 60 of Law 6/2018, which
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was taken into account when deciding not to mention it. The PSBB should state the basis for
considering the formation of implementing regulations based on a law. Furthermore, this PSBB
is a formal authority of such laws, whose are governed by the connectedness to Law No. 12 of
2011 on the Establishment of State Regulatory requirements.
b. Threat to the Life of the Nation
The fact that COVID-19 endangers the nation's life must also be considered, as it must meet
benchmarks and indicators in terms of a health emergency (Tampubolon, 2021). Indonesia meets
the criteria of a health emergency that threatens the nation's life, demonstrating that it meets most
benchmarks and indicators despite an informal legal framework, as well as its incapability to
identify risk factors and evaluate community vulnerability (Tampubolon, 2021). Moreover,
profits achieved by economic actors have declined because of the Covid-19 outbreak, both in the
tourism sector and in the flight sector, which is currently devoid of travelers because of social
distancing policies. In addition, production in the manufacturing industry has also decreased
because of many employees being laid off (PHK) and sent home by the company, given many
jobless people.
When the Covid-19 outbreak hit Indonesia, the Ministry of Education and Culture announced
that schools or other education sectors had a distance / online learning system known as School
From Home (SFH). They shared all materials and assignments online using this system. As a
result, almost all schools and universities are temporarily closed to prevent direct (face-to-face)
learning activities exacerbating the Covid-19 virus infection.
During the COVID-19 pandemic, many changes occurred in the government system. The
COVID-19 pandemic has impacted several countries' political systems, resulting in the
suspension of legislative activities, the isolation or death of some politicians, and the
rescheduling of elections because of concerns about the virus's spread. For example, the 2020
election in Indonesia, which was scheduled to take place on September 23, was postponed, so the
General Election Commission (KPU) proposed a rescheduling. It will now take place in
December 2020.
c. Based on Scientific Evidence and Not Arbitrary or Discriminatory in Application
Implementing the PSBB also appears discriminatory, as they apply it differently to different
people. For example, there are no rules for those who want to go home to celebrate religious
holidays (Mudik). Similarly, the distribution of social assistance remains discriminatory; most of
those in need do not receive it.
According to Charta Politica (2020), the Indonesian government's openness in dealing with
Covid-19 is still low. According to the survey, 40.9 percent of respondents do not trust the
government's Covid-19 data. Then, 31.9 percent of respondents said the government was not
transparent about Covid-19, and 32.3 percent said handling COVID-19 was not based on
expertise. Another issue is that government data on the number of COVD-19 deaths is incorrect
(Bernie 2020). The government cannot provide transparent data to its citizens and actively
misinforms them.
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d. Limited Duration, Respect for Human Dignity and can be reviewed
The PSBB Regulation went into effect during the most prolonged initial infection, 14 days. If
recent cases were detected, they remained valid for 14 days after the last situation was
discovered. The PSBB execution assessment only within a specific period revealed malfunction.
A few urban areas, including Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi, were confronted for
failing to comply with the rules. Positive Covid-19 case numbers continued to rise again until
PSBB Regulatory oversight time has expired. The Government of the Republic of Indonesia
reported 4.249.323 confirmed COVID-19 cases. There have been 143.592 reported COVID-19related deaths, and 4.096.194 patients have recovered from the disease (WHO Southeast Asia,
2021). As per the Economic and Financial Developments (INDEF), Indonesia's Covid-19
pandemic policy was as likely to succeed or even worse than neighboring Southeast Asian
countries (Bapenas, 2021).
After the PSBB, the government enacts the Implementation of Community Activity Restrictions
(PPKM) policy, which violates human rights if not done humanely (Apriani, 2021). PPKM
according to the level based on Minister of Home Affairs Instruction No. 26 of 2021, PPKM
Level 4, Level 3, Level 2, and Level 1 (AHK Indonesien. 2021). The regional level is
determined by the Indicators of Adjusting Public Health Efforts and Social Restrictions in
Overcoming the COVID-19 Pandemic, as determined by the Minister of Health.
Large-Scale Social Restriction Prolongs Human Rights Crisis
Large-Scale Social Restrictions (PSBB) are limitations about specific actions of citizens in an
area suspected of being contaminated with such a disease and infected immediately to protect the
infection or leakage from spreading. It is a way of responding to a public health emergency. The
PSBB's scope includes school and work holidays, religious restrictions, and restrictions on
activities in public places or facilities (Government Regulation No. 1 of 2020).
Because it is not known in the Indonesian legal system, the Indonesian government chose the
PSBB policy to prevent the spread of Covid-19 rather than the lockdown used by other countries
(Tampubolon, 2021). PSBB Policy does not consider all relevant factors, such as epidemiologic
studies, the severity of risks, the efficiency of applied initiatives, response, operations, and
maintenance (Tampubolon, 2021). Saving people's lives shifts the country's focus away from
balancing the economy and safety toward an approach that has resulted in adverse outcomes at
both. This nation is really in a pickle. On the one hand, the authority seems to have no choice but
to apply the PSBB to safeguard the safety of the community from the Covid-19 pandemic while
also protecting the people's choices economic system.
However, implementing the PSBB for a long time has prolonged people's suffering due to
movement restrictions. According to the World Bank's Human Capital Index, the loss of learning
caused by school closures during the COVID-19 pandemic will have ramifications for
Indonesia's next generation (The World Bank, 2021). Limited earnings as a result of COVID-19,
going to result in less access to education and good health, affecting the Human Development
Index.
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Herd Immunity as a human rights violations
Another policy after the first phase of COVID-19 outbreak is Herd Immunity or population
immunity (WHO, 2020). It is and indirect protection when most of the population is immune to
certain infectious diseases for those who are not immune to these infectious diseases (Ministry of
Health of the Republic of Indonesia, 2020, Tiwari & Kumar, 2021). Herd Immunity can be
achieved in two ways: through vaccination or immunity obtained after being infected with the
disease (Simorangkir, 2021). The problem is how the HERD Immunity implementation before
there is vaccination because while the establishment of HERD Immunity naturally by letting
many people infected with the Corona virus in Indonesia is also not a wise way. For a country
with more than 300 million people, it takes a very long time to reach Herd Immunity. Covid-19
can be fatal, the number of fatalities due to this infection will be very high if the government
applies the Herd Immunity policy. Not a few people in Indonesia are susceptible to Corona virus
infections, such as elderly or people with accompanying diseases, such as lung or diabetes
disease. To avoid fatal to the vurnable group, vaccination is the best solution (McMillan, 2021).
This method has advantages as well as disadvantages, the advantage is that it can reduce the
spread of viruses or infectious diseases but this method also has the disadvantage that if vaccines
are not available and the virus infection spreads, many people will be exposed to the disease.
Thus, it is certain that the impact of corona herd immunity if implemented can result in high
positive numbers and deaths. So this can be classified as a gross violation of human rights
because the implementation of Herd Immunity without a vaccine cannot be justified and this has
implications for the right to life and the right to health which are non-derogable rights that cannot
be contested by anyone and under any conditions.
However, there is a high risk if using this method because until now there is still no vaccine for
the corona virus, so the impact of corona herd immunity will be even more severe because there
is no mass vaccination. If a vaccine is not available and the viral infection spreads, many people
will be exposed to the disease. Thus, it is certain that the impact of corona herd immunity if
implemented can result in high positive numbers and deaths. This of course violates human
rights, because the implementation of Herd Immunity without a vaccine cannot be justified and
this has implications for the right to life and health, which are non-derogable rights that cannot
be contested by anyone and under any conditions.
Based on the explanation above, herd immunity is a condition when most of the people in a
group already have immunity to certain infectious diseases. The more people who are immune to
a disease, the harder it is for the disease to spread because fewer people can become infected.
Herd immunity against COVID-19 must be accomplished through immunization rather than by
exposing people to the virus which cause disease in humans.
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Conclusion
COVID-19 has been spreading in Indonesia since February 2020, forcing the Indonesian
government to implement a policy of Large-Scale Social Restriction (PSBB) that restricts human
rights. In contrast, the PSBB adheres to the human rights restrictions stipulated in International
Human Rights Law during an emergency (Siracusa Principles). Therefore, PSBB implementation
appears discriminatory, including Herd Immunity, which allows some vulnerable groups to avoid
vaccination. However, herd Immunity is ineffective without vaccination and will easily transmit
the COVID-19 virus.
Because of this PSBB, people's freedom of movement is restricted, affecting income, the right to
an education, and adequate health care, prolonging human suffering, as evidenced by the effect
on the Human Development Index.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, literatürdeki farklı kaynaklardan yararlanarak iş yaşamında bilinçli
farkındalık ile ilgili çalışmaları derlemektir. Bilinçli farkındalık; kişinin şimdiki anda kalarak,
yargılayıcı olmayan kabul edici bir tutum içinde dikkatini bilinçli bir biçimde içsel ve dışsal
uyaranlara yönlendirmesi, farkında olma hali olarak tanımlanmaktadır. Bilinçli farkındalık
seviyeleri yüksek olan kişilerin stresli durumların üstesinden kolayca geldikleri, problemleri
fark ederek kolaylaştırdıkları, daha sağlıklı kararlar verdikleri, duygulara tepki göstermeden
önce tamamıyla deneyimledikleri belirtilmektedir. Araştırmada betimsel araştırma
yöntemlerinden biri olan içerik analizi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada ele alınan çalışmalar Google Akademik, ResearchGate, Wiley Online Library,
Dergi Park, APAPsycNet, Yök Tez veri tabanlarında yürütülen literatür taraması sonucunda
elde edilmiştir. Konuya ilişkin 19 makale araştırması; çalışma grubu, çalışmanın yürütüldüğü
ülke/bölge, çalışmada ele alınan değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, veri
analizi süreci ve araştırma sonuçları bakımından incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular, bilinçli farkındalık uygulamaları ve becerilerinin kişileri iş yaşamında strese
karşı koruduğu, algılanan stresi azalttığı, stresle başa çıkma becerisini geliştirdiği, tükenmişliğe
karşı tampon görevi üstlendiğini göstermektedir. Aynı zamanda bilinçli farkındalık çalışanların
iyi oluşunu sağlamakta, umut, iyimserlik, mutluluk, iş doyumu gibi olumlu biliş ve duyguları
daha fazla deneyimlemesine yol açmaktadır. Örgütsel açıdan bakıldığında ise bilinçli
farkındalık düzeyi yüksek çalışanlar daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş performansı
göstermekte, işe ve örgüte daha bağlı olmaktadır. Alanyazındaki bulguların ışığında iş
yaşamında bilinçli farkındalık müdahalelerinin planlanması ve uygulanmasının hem çalışan
bireyler hem de örgütler için yararlı olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, İş Yaşamı, Örgüt.
ABSTRACT
The aim of this study is to compile studies on mindfulness in business life by using different
sources in the literature. Mindfulness; it is defined as the state of being aware, when a person
stays in the present moment and directs his/her attention consciously to internal and external
stimuli in a non-judgmental and accepting attitude. It is stated that people with high levels of
mindfulness cope with stressful situations easily, realize and facilitate problems, make healthier
decisions, and experience emotions completely before reacting. Content analysis and
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categorical analysis techniques, which are one of the descriptive research methods, were used
in the research. The studies discussed in the research were obtained as a result of the literature
review conducted in Google Academic, ResearchGate, Wiley Online Library, Dergi Park,
APAPsycNet, Yök Thesis databases. 19 article research on the subject; The study group was
examined in terms of the region where the study was conducted, the variables covered in the
study, the research method, data collection tools, data analysis process and research results.
The findings obtained as a result of the research show that mindfulness practices and skills
protect people against stress in business life, reduce perceived stress, improve the ability to
cope with stress, and act as a buffer against burnout. At the same time, mindfulness ensures the
well-being of employees and causes them to experience more positive cognitions and emotions
such as hope, optimism, happiness, and job satisfaction. From an organizational point of view,
employees with a high level of mindfulness show more organizational citizenship behavior and
job performance, and are more committed to the work and the organization. In the light of the
findings in the literature, it is predicted that the planning and implementation of mindfulness
interventions in business life will be beneficial for both working individuals and organizations.
Keywords: Mindfulness, Business Life, Organization.
1. GİRİŞ
İnsanın psikolojik durumunun değerlendirilmesine yardımcı olabilecek 3 alan
bulunmaktadır: Özel yaşam, sosyal yaşam ve iş yaşamı. Bu alanların birinde yaşanan olumlu ve
olumsuz yaşantılar diğer iki alanı da etkileyecektir (Sapmaz, 2015). Yaşamda zorlayıcı olay ve
durumlar daima olmaktadır ve bu olay ve durumlar karşısında kaygı, korku, üzüntü, çaresizlik,
değersizlik gibi deneyimlemesi zor duygular yaşanabilmektedir. Kişiler zorlayıcı olay ve
duyguları, romantik ilişkileri ve aileyi kapsayan “özel yaşam” larında; arkadaşlık ve çevreyle
olan ilişkileri kapsayan “sosyal yaşam” larında ve günün büyük bir kısmını çalışarak geçirdikleri
“iş yaşam” larında deneyimleyebilirler. İnsanın dengeli ve huzurlu bir yaşam geçirebilmesi, bu üç
alanda yaşanılan doyum verici anlara ve zorlayıcı deneyimler karşısında verdiği tepkilere
bağlıdır.
Günümüz insanının ömrünün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiği düşünüldüğünde iş
yaşamında zorlayıcı olaylarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Nitekim iş ortamlarında bireyler; ağır
sorumluluk, uzun çalışma saatleri, sıkıcı ve anlamsız işler, monotonluk, izole bir şekilde çalışma,
işini kaybetme korkusu, mesleki aşama sorunları, maddi problemler, insan sağlığına zararlı
maddelerle iç içe çalışma, fazla mesai, aşırı iş yükü, iş güvenliği gibi stres kaynaklarıyla
karşılaşabilmektedirler (Erkan, 1991; akt. Özgüven, 2003). Stresin çalışanlar üzerinde depresyon,
kaygı, konsantrasyon güçlüğü, tükenmişlik, içe kapanma, performans düşüklüğü, uyuşturucu ve
alkol kullanımı, somatik belirtiler ve kardiyovasküler hastalıklar gibi biyo-psiko-sosyal etkileri
olabilmektedir (Zedeck, 1992). İşte bu noktada koruyucu bir ruh sağlığı faktürü olan, iş yaşamı
ve örgütsel çıktıları olumlu olarak etkileyen
“bilinçli farkındalık” kavramı karşımıza
çıkmaktadır.
Mindfulness kavramının kaynağı yüzyıllar öncesine, Budizm’e kadar uzanmaktadır. Batı
toplumlarında ise son yıllarda tartışılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır (Kabat-Zinn,
1994). Alanyazında mindfulness kavramı; “fark’andalık” (Uzun ve Kral, 2021), “bilinçli
farkındalık” (Özyeşil ve ark., 2011), “farkındalık” (Çatak ve Ögel, 2010) ve “bilgece farkındalık”
(Karacaoğlan ve Hisli Şahin, 2016) olarak çeşitli şekillerde çevrilmiştir. Bu çalışmada ise
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farkındalığın bilinçli olarak içsel ve dışsal uyarıcılara yöneltilmesi dikkate alınarak bilinçli
farkındalık kavramı tercih edilmiştir. Bilinçli farkındalık kavramından ilk kez bahseden Jon
Kabat-Zinn, bilinçli farkındalığı dikkatin bir yere bilinçli, yargısız ve şimdiki anda
yönlendirilmesi olarak tanımlamıştır (Kabat–Zinn, 1994). Brown ve Ryan (2003) ise bilinçli
farkındalığı şu anda deneyimlenenlerin farkındalığına sahip olma ve dikkatli olma hali olarak
açıklamıştır. Bir başka tanıma göre mindfulness’ın şimdiki zamanda olup bitenlerin farkındalığı
ve kabul edilmesi olduğunu belirtmiştir (Siegel, 2010). Bilinçli farkındalık; açıklık, kabul ve
yargılamama tutumu ile yaklaşılan, şimdiki ana yönelik amaçlı dikkat ve farkındalıktan oluşan
bir bilinç halidir (Giluk, 2009). Literatürde yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurularak
bilinçli farkındalık kavramı; kişinin şimdiki anda kalarak, yargılayıcı olmayan kabul edici bir
tutum içinde dikkatini bilinçli bir biçimde içsel ve dışsal uyaranlara yönlendirmesi, farkında olma
hali olarak tanımlanabilir.
Bilinçli farkındalık kavramı tek bir tanımlama ile anlatılması zor olan çok bileşenli bir
yapıya sahiptir. Fakat genel olarak farkındalık tanımlarında kabullenme, gözlemleme, yargısız bir
şefkatle değerlendirme ve şu ana odaklanma etkinliklerinin varlığı göze çarpmaktadır
(Kocaarslan, 2016). Bilinçli farkındalık, beş fiziksel duyu, kinestetik duyular ve zihnin
faaliyetleri dahil olmak üzere uyaranların bilinçli olarak fark edilmesidir (Brown ve ark., 2007).
Ayrıca Bishop ve ark. (2004), farkındalık durumunu “kişinin merak, açıklık ve kabul ile
karakterize edilen deneyimine yönelik belirli bir yönelimi benimsemesi” olarak tanımlamışlardır
(s. 232). Bilinçli farkındalık durumunun önemli bir işlevi ise duyguları ve düşünceleri, benliğin
veya gerçekliğin bir parçası olarak tanımlanmak yerine, yalnızca zihinsel olaylar olarak
gözlemlendiği bir mesafe sağlamaktır (Bishop ve ark., 2004).
Bilinçli farkındalık terimi ile ilgili birçok alanda çalışma yapılmıştır. Bu alanlar: danışma ve
klinik psikolojisi (Bishop ve ark., 2004; Shapiro ve ark., 2006), nörobilim (Creswel ve ark., 2007;
Davidson ve ark., 2003), kişilik ve sosyal psikoloji (Giluk, 2009; Niemiec vd., 2010), ilaç
(Epstein, 1999; Santorelli, 1999), eğitimdir (Burke, 2010; akt. Karavardar, 2015). Bilinçli
farkındalık seviyeleri yüksek olan kişilerin stresli durumların daha kolay bir şekilde üstesinden
geldikleri, problemleri fark ederek kolaylaştırdıkları, daha sağlıklı kararlar verdikleri, duygulara
tepki göstermeden önce tamamıyla deneyimledikleri görülmüştür (Baer ve ark., 2012; Damcı,
2016; Kabat-Zinn, 1994; Kennedy, 2016; Schroevers ve Brandsma, 2010; akt. Uygur, 2017).
Yapılan çalışmalar; bilinçli farkındalık uygulamaları ve becerilerinin daha az duygusallık, daha
az yorgunluk, daha az dikkat dağınıklığı, daha yüksek benlik saygısı, gelişmiş performans, daha
fazla yaratıcılık, daha düşük stres düzeyleri, mantıklı kararlar verme, gelişmiş hafıza becerileri
gibi birçok faydasının olduğunu ortaya çıkartmıştır (Cignacco, 2020). Diğer alanlarda
farkındalığın faydaları ve birey üzerinde yarattığı olumlu etkilerle ilgili birçok çalışma sonucu
olmasına rağmen, iş hayatında bilinçli farkındalık ile ilgili çalışmalar henüz yolun başındadır
(Dane, 2011).
İş hayatında bilinçli farkındalık ile ilgili birçok araştırmada, farkındalığın performans
kalitesini artırdığı, dikkati ve bilişsel esnekliği geliştirerek performansı geliştirdiği keşfedilmiştir
(Moore ve Malinowski, 2009; Zeidan ve ark., 2010; Herndon, 2008; akt Karavardar, 2015).
Araştırmacıların iş yaşamındaki bilinçli farkındalık ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar
sonucunda, farkındalığın karar vermedeki doğrulukla (Kiken ve Shook, 2011), kavrama ile ilgili
problemlerin çözümüyle (Ostafin ve Kassman, 2012) olumlu yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Örgütler, iş yaşamının önemli bir parçasıdır. Bu amaçla bilinçli farkındalığın örgütler
üzerindeki yararlı etkileri araştırıldığında, etik davranış ve bilinçli farkındalık arasında pozitif
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yönlü bir ilişki olduğu keşfedilmiştir. Farkındalık seviyesi artış gösterdikçe etik davranış sıklığı
da artmaktadır (Kalafatoğlu ve Turgut, 2017). Rich ve ark. (2010) göre farkındalık seviyeleri
yüksek olan çalışanlar, potansiyellerini tamamen ortaya koymakta ve görevlerine
odaklanmaktadırlar. Bilinçli farkındalık, özenli çalışma konusunda bireyi teşvik eder ve çalışma
konusundaki tutkunluğu artırır. Çalışmaya karşı gösterilen tutkunluk, bilinçli farkındalık ile
kendisini göstermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda kişilerin yaptıkları çalışmaya odaklanma
seviyelerinin çalışan tutkunluğunun bir sonucu olduğu keşfedilmiştir. Sonuç olarak çalışanların
işe katılımları ve işe olan ilgileri artış göstermektedir (Langer ve Moldoveanu, 2000).
Bilinçli farkındalık aynı zamanda bireylerin kariyer seçimi sırasında duygular, özgüven,
öz-yeterlilik, kaygı, kaçınma ve katılım, bağlanma ve benlik kavramı vb. ile olan yakın ilişkileri
nedeniyle de önem kazanmaktadır (Zhang, 2008). İşe ilgisi artan çalışanlar kendi potansiyellerini
fark edebilmekte ve böylelikle kariyer planlamasını yaparken kendi sahip oldukları beceriler ile
çevresel değerlendirmeleri daha objektif olarak görebilmektedirler.
İş yaşamındaki iletişim açısından, Hunter ve McCormick (2008) farkındalık seviyeleri
yüksek olan çalışanların; daha şefkatli ve sevgi dolu hissederek diğer insanları suçlamaya daha az
meylettiklerini, iş ortamında kişilerarası ilişkilerinin gelişim gösterdiğini, kişilerarası ilişkilerinde
kolaylık ve akış yaşadıklarını keşfetmişlerdir. Bu etkilerin büyük bir çoğunluğu; yenilik üretme,
beynin düşünme kısmında değişim meydana gelmesi, yeniden değerlendirme gibi gelişmelerle
açıklanabilmektedir. Bilinçli farkındalık düzeyleri yüksek olan kişiler aynı zamanda, çalışma
arkadaşlarının yeniliğe karşı gösterdikleri direnci ve şüpheci tavırlarını kişiselleştirmeden,
verdikleri tepkilerin aslında belirsizlik ve korku duygularından kaynaklandığını algılayarak bu
olayların ve tepkilerin üstesinden daha iyi gelmektedirler (Ventrella, 2016).
Bilinçli farkındalık, yalnızca amaç odaklı kalmaktan öte var olan görev ve sorumluluklara
daha aktif bir şekilde katılmak konusunda bireyi güdülemekte ve içsel motivasyonda bir artış
sağlayarak çalışanlar üzerinde olumlu etkiler yaratabilmektedir. Kısacası, olumlu etkinin
artmasıyla beraber farkında olmanın; örgütsel performansı etkileyerek artış sağlaması ve iş
ortamında yenilikçi ve yaratıcı davranışlarla ilgili süreçleri geliştirmesi beklenmektedir (Little,
2016: 29; Aikens vd., 2014; Ho, 2011; Dane ve Brummel, 2014; akt. Koçer, 2019).
Bu doğrultuda araştırmanın amacı, iş yaşamında bilinçli farkındalık ile ilgili yapılan
çalışmaları incelemektir. Bilinçli farkındalık kavramı ile ilgili çok sayıda alanda çalışma yapılmış
olmasına rağmen, iş yaşamındaki uygulamaların sınırlı kalması sebebiyle, bu derleme çalışması
ilgili
literatüre
katkıda
bulunacaktır.
2. YÖNTEM
2.1. ARAŞTIRMA MODELİ
Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ve kategorik çözümleme
tekniği kullanılmıştır. Kategorik çözümleme elde olan verinin daha küçük birimlere parçalanarak
önceden planlanan ya da çözümleme esnasında belirlenen kriterler doğrultusunda gruplara
ayrılmasını ifade etmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001).
2.2. EVREN, ÖRNEKLEM VE VERİ ANALİZİ
Araştırmada ele alınan çalışmalar Google Akademik, ResearchGate, Wiley Online Library, Dergi
Park, APAPsycNet, Yök Tez veri tabanlarında yürütülen literatür taraması sonucunda elde
edilmiştir. Belirtilen veri tabanlarında “Bilinçli farkındalık”, “iş yaşamı” ve “örgüt” anahtar
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kelimeleri kullanılmıştır. İngilizce ve Türkçe yayınlanmış toplam 127 çalışma arasında yapılan
inceleme sonucu konuya ilişkin 19 makale araştırması; çalışma grubu, çalışmanın yürütüldüğü
ülke / bölge, çalışmada ele alınan değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, veri
analizi süreci ve araştırma sonuçları bakımından incelenmiştir.

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
3.1. NİCEL BULGULAR
Tablo 1. Araştırmada Ele Alınan Çalışmalar Hakkında Genel Bilgiler

Kod

Çalışma İsmi

Çalış Çalışıla
ma
n
Yazar(lar) Grub Ülke/Bö
ve Yıl
u
lge

Değişkenler

Araştır
ma
Yöntem
i

Veri Toplama
Araçları

Veri Analiz
Yöntemi

A1

İş Yaşamında
Gülşah
Yetiş Türkiye Cinsiyet, Yaş,
Nicel
Farkındalık: İşKaravardar kin
Eğitim Durumu,
Aile Dengesi ve İş (2015)
Medeni Durum,
Performansı İle
Çocuk Sahibi
İlişkisi
Olma, Bilinçli
Farkındalık, İş-aile
dengesi, İş
Performansı

Bilinçli
Farkındalık
Ölçeği (BFÖ), İşaile dengesi için
Allen, Greenhaus
ve Edwards
(2010) tarafından
geliştirilen, beş
maddelik ve 5
dereceli Likert
tipi ölçek,
Örgütsel
Vatandaşlık
Davranışı Ölçeği

Pearson
Korelasyon
Testi, T ve F
testleri

A2

Bilgece
Farkındalık,
Duygu Düzenleme
Becerisi Ve İş
Tatmini
Arasındaki
İlişkinin
İncelenmesi
Benefits of
mindfulness at
work: The role of
mindfulness in
emotion
regulation,
emotional
exhaustion, and
job satisfaction.
Mindfulness at
Work:
Antecedents and
Consequences of
Employee
Awareness and
Absentmindedness

Burak
Yetiş Ankara, Bilgece
Nicel
Karacaoğla kin
Türkiye Farkındalık, Duygu
n (2015)
Düzenleme
Becerisi, İş Tatmini

Toronto Bilgece
Farkındalık
Ölçeği ,
Bütünleştirici
Kendilik
Farkındalığı
Ölçeği

Korelasyon
analizi

Ute R.
Hülsheger,
Hugo J. E.
M. Alberts,
Alina
Feinholdt,
and Jonas
W. B. Lang
(2013)
Jochen
Reb, Zhi
Wei Ho,
Jayanth
Narayanan
(2015)

Yetiş Holland Bilinçli
Nicel
kin
a,
Farkındalık,
Belçika Duygu Düzenleme,
Duygusal
Tükenme, İş
Doyumu, Örgütsel
Vatandaşlık

Dikkat ve
Yapısal
Farkındalık
Eşitlik
Ölçeği, Duygusal Modellemesi
Emek Ölçeği,
Maslach
Tükenmişlik
Ölçeği

Yetiş Singapo Yaş, Cinsiyet,
Nicel
kin
re
Çalışan
Farkındalığı,
Çalışan Dalgınlığı,
Duygusal
Tükenme, İş
Tatmini, Psikolojik
İhtiyaç Tatmini ile

Five Factor
Regresyon
Mindfulness
Analizi,
Questionnaire
Maslach Burnout
Inventory (MBI)
Job Satisfaction
Scale
Psychological

A3

A4
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Ölçülen Çalışan
Refahı, Görev
Performansı,
Örgütsel
Vatandaşlık
Davranışları,
Ölçülen İş
Performansı
Yetiş Türkiye Yaş, Cinsiyet,
Nicel
kin
Medeni Durum,
Bilinçli
Farkındalık,
Örgütsel
Farkındalık,
Yöneticilik Görevi,
Bireyin Mesleğini
Kendisinin
Seçmesi, Eğitim
Düzeyi, Gelir
Düzeyi, Toplam
Çalışma Süresi ve
Kıdem
Yetiş Türkiye Bilinçli
Nicel
kin
Farkındalık,
Çalışan İyi Oluşu,
Pozitif Psikolojik
Sermaye

A5

Bilinçli
Canan
Farkındalığın
Koçer
Anlamlı İşe Etkisi (2019)
Sürecinde
Örgütsel
Farkındalığın
Moderatör
(Düzenleyici)
Rolü

A6

Bilinçli
Farkındalık ve
Psikolojik
Sermayenin
Çalışanların İyi
oluş Hali
Üzerindeki Rolü

Emrehan
Küçük
(2009)

A7

Examining
workplace
mindfulness and
its relations to job
performance and
turnover intention

Erik Dane, Yetiş Amerik
Bradley J. kin
a
Brummel
(2013)

A8

Mindfulness as a
personal resource
to reduce work
stress in the job
demands‐
resources model

Steven L.
Grover,
Stephen
T.T. Teo,
David
Pick,
Maree
Roche
(2016)
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İş Performansı,
Nicel
İşten Ayrılma
Niyeti,
Bilinçli Farkındalık

Avustral Cinsiyet, Yaş,
Nicel
Yetiş ya
Çalışma Saati,
kin
Duygusal Talepler,
İş Kontrolü,
Bilinçli
Farkındalık,
Algılanan Kişisel
Destek, Stres

534

Need Satisfaction
Scale
Organizational
Citizenship
Behaviors Scale
Task Performance
Scale
Bilinçli
Tek Yönlü
Farkındalık
ANOVA, TÖlçeği, Anlamlı Testi
İş Ölçeği,
Örgütsel
Farkındalık
Ölçeği

Çalışan İyi Oluş
Hali Ölçeği,
Örgütsel
Psikolojik
Sermaye Ölçeği
,Bilinçli
Farkındalık
Ölçeği
Mindful Attention
Awareness Scale,
Çalışmaya
Tutkunluk Ölçeği,
İş Performansı
Ölçeği, İşten
Ayrılma Niyeti
Ölçeği

Hayes’in
(2017)
Process
Makrosu

Tek Yönlü
Anova

Copenhagen
Yapısal
Psychosocial
Eşitlik
Questionnaire Iı Modeli
Short Form,
Karasek İş Yükü
Ölçeği
Psychological
Distress Scale
Perceived
Autonomy
Support Scale
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A9

Can mindfulness
mitigate the
energy-depleting
process and
increase job
resources to
prevent burnout?
A study on the
mindfulness trait
in the school
context

Gloria
Yetiş İtalya
Guidetti,
kin
Sara Viotti,
Rosa
Badagliacc
a, Lara
Colombo,
Daniela
Converso
(2019)
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Yaş, Cinsiyet,
Bilinçli
Farkındalık, İş
Yükü Stresi,
Tükenmişlik, İşte
Öğretmen
Farkındalığı, İşin
Algılanan
Anlamlılığı,
Duygusal
Tükenme,
Duyarsızlaşma

Nicel

Mindfulness İn
Doğrulayıcı
Teaching Scale, Faktör
Teacher Stress
Analizi
Inventory,
Copenhagen
Psychosocial
Questionnaire
(COPSOQ),
Maslach Burnout
Inventory,

Five- Facet
Mindfulness
Questionnaire,
Utrecht Work
Engagement
Scale, WarwickEdinburgh Mental
Well-Being Scale,
Psychological
Capital
Questionnaire,
Job-Related
Affective Well
Being Scale
Five Facet
Mindfulness
Questionnaire,
Utrecht Work
Engagement
Scale, Pemberton
Happiness Index,
Self-Evaluated
Performance
Perceived
Stress Scale,
Stress and Coping
Efficacy
Assesment,

Yapısal
Eşitlik
Modeli

The Work
Climate
Questionnaire,
The Mindful
Attention
Awareness Scale,
The Basic
Psychological
Needs ScaleRevised

Yapısal
Eşitlik
Modeli,
Hiyerarşik
Regresyon
Analizi,

A10 Mindfulness at
Work: Positive
Affect, Hope, and
Optimism
Mediate the
Relationship
Between
Dispositional
Mindfulness,
Work
Engagement, and
Well-Being

Peter
Yetiş İngiltere Çalışmaya
Malinowski kin
Tutkunluk, İyi
,Hui Jia
Oluş, Pozitif
Lim (2015)
Psikolojik
Sermaye, Umut,
İyimserlik, İş İle
İlgili Olumlu
Duygulanım

Nicel

A11 Mindfulness Can
Make You Happyand-Productive:
A Mindfulness
Controlled Trial
and Its Effects
on Happiness,
Work Engagement
and Performance
A12 Mindfulness
Training Reduces
Stress at Work: a
Randomized
Controlled Trial

Cristia´n
Coo,
Marisa
Salanova
(2018)

Yetiş İspanya Performans,
kin
Mutluluk,
Çalışmaya
Tutkunluk, Beş
Faktörlü Bilgece
Farkındalık

Nicel

Yetiş ABD
kin

Algılanan Stres,
Stresle Başaçıkma
Etkililiği

Nicel

Yetiş ABD
kin

Çalışma Ortamı,
Nicel
Psikolojik İhtiyaç
Doyumu, Çalışan
İyi Oluşu,
Tükenmişlik, İşten
Ayrılma Niyeti, İş
Yeri Devamsızlığı

Brian Chin,
Jerry
Slutsky,
Julianna
Raye, John
David
Creswell
(2019)
A13 Mindfulness,
Patricia P.
Work Climate,
Schultz,
and Psychological Richard M.
Need Satisfaction Ryan,
in Employee
Christopher
Well-being
P. Niemie,
Nicole
Legate,
Geoffrey C.
Williams
(2014)
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A14 The contribution
of mindfulness to
predicting burnout
in the workplace

Natalie Zoe Yetiş Avustral
Taylor,
kin
ya
Prudence
Marjorie
Robina
Millear
(2015)

Nicel

Five Facet
Hiyerarşik
Mindfulness
Regresyon
Questionnaire,
Analizi
theMaslach
Burnout Inventory
General, Tilburg
Work Pressure
Scale

A15

Zülbiye
Kaçay,
Nuri Berk
Güngör,
Fatih
Yenel,
Fikret
Soyer
(2020)

Cinsiyet,Eğitim
Durumu, Gelir,
Tükenmişlik,
Çalışma Ortamı,
Bilinçli
Farkındalık, İşyeri
Talebi, İş Sosyal
Desteği, İş
Özerkliği
Yetiş Türkiye İşe Bağlılık,
kin
Bilinçli
Farkındalık,,
Örgütsel Davranış

Nicel

Positive
Organizational
Behavior Scale,
Utrecht Work
Engagement
Scale,
Mindfulness
Scale,

Yetişkin Türki Bilinçli
ye
Farkındalık,
Tükenmişlik,
Sosyodemografik
Değişkenler

Nicel

Pearson
Bilinçli FarkındalıKorelasyon
ve Tek yönlü
Maslach
Anova
Tükenmişlik
EnvanteriEğitimci Formu

The Effect of
Work Engagement
and Mindfulness
on
Organizational
Behavior

A16 Okul Öncesi
Öğretmenlerinin
Bilinçli
Farkındalık Ve
Tükenmişlik
Puanları
Arasındaki
İlişkinin
İncelenmesi
A17
Polis
Memurlarının
Bilinçli
Farkındalık Ve
Stres İle Başa
Çıkma Durumları
Arasındaki
İlişkinin Çeşitli
Değişkenlere Göre
İncelenmesi
A18
Öğretim
Elemanlarının
Bilinçli
Farkındalıklarının
ve
Profesyonellikleri
nin Örgütsel
Çıktılara Etkisi
A19

Funda Eda
Tonga,
Feyza
Tantekin
Erden
(2021)

Skewness
and Kurtosis,
Multiple
Linear
Regression
Analysis,
Pearson
Moments
Multiplicatio
n Correlation
Coefficient,

Cihat
Albayrak
(2020)

Yetişkin Türki Sosyodemografik Nicel
ye
Değişkenler,Bilinçl
i Farkındalık,
Stresle Başa Çıkma

Bilinçli
Farkındalık
Ölçeği, Stresle
Başa Çıkma
Ölçeği

Derya Eker
Kaba,
Ayhan
Aydın
(2021)

Yetişkin Türki Cinsiyet, Eğitim
ye
Durumu, Bilinçli
Farkındalık, İş
Doyumu,Örgütsel
Bağlılık,
Profesyonellik

Öğretim
Yapısal
Elemanları için
eşitlik
Profesyonellik
modeli
Ölçeği, Bilinçli
Farkındalık
Ölçeği, Minnesota
İş Tatmini Ölçeği,
Örgütsel Bağlılık
Ölçeği
Oxford Mutluluk Pearson
Ölçeği- Kısa
Momentler
Formu, Bilinçli Çarpım
Farkındalık
Korelasyonu;
Ölçeği, Stresle
Hiyerarşik

Elvan
Yıldız
Akademisyenlerde Akyol,
mutluluğun
Şerife Işık
yordayıcıları
(2018)
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ye
Farkındalık,Stresle
Başaçıkma
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Korelasyon
Analizi,T
Testi, Tek
Yönlü
Varyans
Analizi (One
Way Anova)
Kruskal
Wallis H
testi
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olarak farkındalık
ve stresle başa
çıkma tutumları

Başa Çıkma
Tutumları
Envanteri

Regresyon
Analizi; TTesti

Literatür taraması sonucunda incelemeye alınan çalışmaların değişkenleri Tablo 2.’de
gösterilmektedir. Bu değişkenlere ek olarak çalışmalarda; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni
durum, çocuk sahibi olma, gelir düzeyi değişkenleri demografik değişkenler olarak ele alınmıştır.
Ele alınan değişkenlerin çalışmalar açısından dağılımları her çalışmada farklılık göstermektedir.
Tablo 2. Çalışmaların Değişkenler Açısından Dağılımı
Değişkenler

Sayı

Frekans (%)

Duygusal tükenme
Duygu düzenleme becerisi
İş aile dengesi
Tükenmişlik
Algılanan stres
Stres ile başa çıkma
Mutluluk
Umut
İyimserlik
İyi oluş
Psikolojik ihtiyaç tatmini/doyumu
Bireyin mesleğini seçmesi
Duygusal talepler
Algılanan kişisel destek
Stres
Duyarsızlaşma
Pozitif psikolojik sermaye
Beş faktörlü bilgece farkındalık
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Örgütsel bağlılık
İş performansı
İş tatmini/doyumu
İşten ayrılma niyeti
Çalışan dalgınlığı
Çalışan refahı
Görev performansı
Örgütsel farkındalık
Yöneticilik görevi
Toplam çalışma süresi
Kıdem
Çalışan iyi oluşu
Çalışma saati
İş kontrolü
İş yükü stresi
İşte öğretmen farkındalığı
İşin algılanan anlamlılığı
Çalışmaya tutkunluk
İş ile ilgili olumlu duygulanım
Çalışma ortamı
İş yeri devamsızlığı
İş yeri talebi

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

4,28
2,85
1,42
5,71
1,42
5,71
4,28
1,42
1,42
1,42
2,85
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
2,85
1,42
4,28
2,85
5,71
5,71
2,85
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
2,85
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
2,85
1,42
2,85
1,42
1,42

www.istanbulkongresi.org

537

Istanbul, Turkey

     

İş sosyal desteği
İş özerkliği
Profesyonellik

1
1
1
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1,42
1,42
1,42

Ele alınan araştırmaların örneklemlerine göre frekans tablosu aşağıda Tablo 3.’te
gösterilmektedir.
Tablo 3. Çalışmaların Örneklem Grubu Açısından Dağılımı
Örneklem Grubu
Yetişkin

Sayı

Frekans (%)

19

100

Ele alınan çalışmaların hazırlandığı yıllara göre frekans tablosu aşağıda Tablo 4.’te
gösterilmektedir.
Tablo 4. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Yıl
2009
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Sayı

Frekans (%)

1
2
1
5
1
1
1
3
2
2

5,26
10,52
5,26
26,31
5,26
5,26
5,26
15,78
10,52
10,52

3.2. DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BULGULAR
3.2.1. BİREYE AİT DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BULGULAR
Guidetti ve ark. (2019) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri ile yapılan bir
çalışmada, bilinçli farkındalığın iş yükü dolayısıyla oluşan stres ile olumsuz yönlü bir ilişki
içinde olduğu gösterilmiştir. Bir başka çalışmada kişilerin bilinçli farkındalık becerilerinin iş
yaşamında oluşan stres üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu belirtilmiştir (Grover ve ark., 2016).
Chin ve ark. (2019) ise 6 haftalık bilinçli farkındalık eğitimi programının çalışanların algılanan
stres düzeyini azalttığını, stres faktörlerine karşı koruyucu görev üstlendiğini ortaya koymuştur.
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Albayrak (2020) ise polis memurlarının bilinçli farkındalık düzeyleri arttıkça stresle başa çıkma
derecelerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır.
İş yaşamında uzun süre stresörlere maruz kalmak ve kişilerin baş etme kaynaklarının
yetersiz kalması durumunda tükenmişlik yaşanabilmektedir. Yapılan çalışmalar bilinçli
farkındalığın tükenmişliğe karşı tampon görevi üstlenebileceği göstermiştir (Hülsheger ve ark.,
2013; Schultz ve ark., 2014 ; Taylor ve Millear, 2015 ; Guidetti ve ark., 2019; Tonga ve Erdem,
2021).
Karacaoğlan ve Hisli Şahin (2016) çalışanların genel hayat memnuniyetleri ile duygu
düzenleme becerileri ve bilinçli farkındalıklarının ilişkili olduğunu göstermektedir. Diğer bazı
çalışmalarda ise bilinçli farkındalığın çalışan iyi oluşunu artırdığı belirtilmiştir (Malinowski ve
ark., 2015; Küçük, 2019). Bilinçli farkındalığın çalışanların iyi oluş ve genel hayat
memnuniyetlerini artırdığı gibi çalışanların mutluluk, iyimserlik ve umut düzeylerini artırdığı
ortaya konmuştur (Yıldız Akyol ve Işık, 2016; Coo ve Salanova, 2018). Ayrıca Karavardar
(2015) çalışanların bilinçli farkındalıkları ve iş- aile dengesi arasında olumlu bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Hülsheger ve ark. (2013) 219 çalışanla yaptıkları çalışmada deney grubundan 5 gün
boyunca işten çıktıktan sonra ve yatmadan önce farkındalık günlüğü (otomatik olarak yapılan
davranışlar, farkındalıkla yapılan davranışlar) doldurmaları istenmiştir. Aynı zamanda deney
grubuna 1.5 iş günü süresince bilinçli farkındalık müdahalesi (farkındalık meditasyonu vb.)
uygulanmıştır. Çalışma sonunda deney grubunun kontrol grubuna göre daha fazla iş doyumu
yaşadıkları görülmüştür. Eker Kaba ve Aydın (2021) ise öğretim elemanlarının bilinçli
farkındalık algılarının profesyonellik algılarını olumlu yönde etkilediği ve profesyonellik algıları
üzerinden iş doyumu algılarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ek olarak çalışanların
bilinçli farkındalık düzeyleri ile işin algılanan anlamlılığı arasında pozitif bir ilişki görülmüştür
(Guidetti ve ark., 2019; Koçer, 2019).

3.2.2. ÖRGÜTSEL AÇIDAN BULGULAR
Coo ve Salanova (2018) tarafından hastane çalışanları ile yapılan çalışmada kontrol grubuna
bilinçli farkındalık temelli müdahale programı uygulanmış ve müdahale programı sonucunda
çalışanların işe bağlılık düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Kaçay ve ark. (2020) tarafından ise
bilinçli farkındalık düzeyleri yüksek çalışanların işe bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada ise öğretim elemanlarının bilinçli farkındalık algılarının
örgütsel bağlılık algılarını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir (Eker Kaba ve Aydın, 2021).
Yapılan çalışmalarda bilinçli farkındalık, işten ayrılma niyeti ve çalışan devamsızlığı ile olumsuz
bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir (Dane ve Brummel, 2013; Schultz ve ark., 2014). Ek
olarak Reb ve ark. (2015) tarafından 231 çalışan ile yapılan çalışmada bilinçli farkındalık ve
örgütsel vatandaşlık davranışları ile pozitif ilişkili bulunmuştur.
Dane ve Brummel (2013), Karavardar (2015), Coo ve Salanova (2018) çalışanların bilinçli
farkındalığının yüksek olmasının iş performanslarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.
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Farkındalığın düşük olması yani çalışan dalgınlığı ise iş performansı ve görev performansı
negatif ilişkili bulunmuştur (Reb ve ark., 2015).

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Kişiler gününün büyük bir kısmını geçirdikleri “iş yaşamlarında” pek çok stresörle
karşılaşabilmektedir. Bilinçli farkındalığın iş yaşamındaki olumlu etkileri ve uygulanabilirliğini
inceleyen Gordon ve ark. (2014), kişinin yaşadığı stresi azaltmanın yolunun, dış çevresini
değiştirmekten çok, içsel duygularını düzeltmesi olduğunu ve bunun yolunun bilinçli
farkındalıktan geçtiğini vurgulamışlardır. İlgili alanyazın incelendiğinde bilinçli farkındalık
becerisi ve uygulamalarının çalışanları strese karşı koruduğu, algılan stresi azalttığı ve stresle
başa çıkma becerisini geliştirdiği ifade edilebilir (Guidetti ve ark., 2019; Grover ve ark., 2016;
Chin ve ark., 2019; Albayrak, 2020). Çalışanlar, uzun süren stresörlerle başa çıkamadığında ise
tükenmişlik yaşayabilmektedir. Bu noktada bilinçli farkındalık, kişileri tükenmişliğe karşı
koruyucu bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Hülsheger ve ark., 2013; Schultz ve ark., 2014;
Taylor ve Millear, 2015; Guidetti ve ark., 2019; Tonga ve Erdem, 2021). İş yaşamındaki olumlu
etkilerinin yanı sıra bilinçli farkındalık, kişilerin “iş yaşamı” ve bir diğer yaşam alanı olan “aile
yaşamı” arasındaki dengeyi sağlamalarında da desteklemektedir (Karavardar, 2015).
Bilinçli farkındalık, kişileri strese ve tükenmişliğe karşı koruduğu gibi kişilerin olumlu
duyguları daha fazla deneyimlemesine de yardımcı olmaktadır. Nitekim bilinçli farkındalık
düzeyinin yüksek olmasının; çalışanların genel hayat memnuniyetlerini, duygu düzenleme
becerilerini, mutluluk, umut, iyimserlik ve iyi oluş düzeylerini artırdığı gözlemlenmiştir
(Hülsheger ve ark., 2013; Malinowski ve ark., 2015; Karacaoğlan ve Hisli Şahin, 2016; Yıldız
Akyol ve Işık, 2016; Coo ve Salanova, 2018; Küçük, 2019). Umut, iyimserlik, mutluluk gibi
olumlu biliş ve duyguları deneyimleyen, iyi oluşu yüksek ve iş yaşamındaki stresörlerle daha iyi
başaçıkabilen çalışanların ise daha fazla iş doyumu yaşayacakları söylenebilir. Literatürde
yapılan çalışmalar, bilinçli farkındalık düzeyi yüksek çalışanların daha fazla iş doyumu
yaşadıkları ve işlerini daha anlamlı bulduklarını göstermektedir (Hülsheger ve ark., 2013;
Guidetti ve ark., 2019; Koçer, 2019; Eker Kaba ve Aydın, 2021). Bilinçli farkındalık aynı
zamanda çalışanların görevlerini daha üretken bir şekilde gerçekleştirmelerine de olanak
tanımaktadır (Cignacco, 2020).
Bilinçli farkındalığın çalışan üzerinde bireysel etkileri olduğu gibi örgütler açısından da
olumlu etkileri olmaktadır. Dane ve Brummel (2013), Karavardar (2015), Coo ve Salanova
(2018) bilinçli farkındalık düzeyi yüksek olan çalışanların daha fazla iş performansı gösterdiğini
ortaya koymuştur. Çalışan farkındalığının tam aksi olarak nitelendirilebilecek çalışan dalgınlığı
durumunda ise iş performansı ve görev performansı düşmektedir (Reb ve ark., 2015). Aynı
zamanda bilinçli farkındalık düzeyi yüksek çalışanlar, örgüte ve işe daha bağlı olmakta (Kaçay ve
ark., 2020; Eker Kaba ve Aydın, 2021), daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı göstermekte
(Reb ve ark., 2015) ve daha az işten ayrılma niyeti göstermektedir (Dane ve Brummel, 2013;
Schultz ve ark. 2014). Tüm bu bilgilerin ışığında bilinçli farkındalığın insan yaşamında birçok
olumlu etkiye sahip olmasının yanında iş yaşamında da birçok işleve sahip olduğunu
söyleyebiliriz.
Bilinçli farkındalık, egzersizlerle öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir (Brown ve
Ryan, 2009). Kişilerin bilinçli farkındalık becerilerinin geliştirilmesiyle daha mutlu ve üretken
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“iş yaşamlarının” olacağı ifade edilebilir. Bu alandaki olumlu gelişmelerin de diğer yaşam
alanları olan “sosyal yaşam” ve “ aile yaşamı”nı da olumlu etkileyerek kişilerin daha dengeli ve
huzurlu bir yaşam geçirmelerine katkı sağlayacağı söylenebilir.
Alanyazındaki bulguların ışığında çalışanların genel iyi oluşunu, performansını ve olumlu
örgütsel çıktıları artırmak için;
● Örgütlerde bilinçli farkındalık temelli eğitim ve stres azaltma programları uygulanabilir.
● Çalışanlara günlük yaşamın içinde uygulanabilecek bilinçli farkındalık uygulamaları
(bilinçli farkındalıklı yürüyüş, bilinçli farkındalıklı yeme-içme vb.) öğretilebilir.
● Örgütlerin ihtiyacına yönelik seminer, kurs programları düzenlenebilir.
● Örgütler tarafından, bilinçli farkındalığı artırmaya yönelik kendine yardım kitaplarına
çalışanların erişimi sağlanabilir.
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARI HAKKINDA SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS ON READING MOTIVATION OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Dr. Kayhan BOZGÜN
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID: orcid.org/0000-0001-9239-2547
ÖZET
Alanyazındaki okuma becerisi ile ilgili çalışmaların ve öğretimde okuma becerisinin bilişsel
olarak kazandırılmasının okumaya istek oluşturmada, okuma ilgisi sağlamada ve bazen
okuduğunu anlamada yeterli olmadığı görülmektedir. Okuma becerisini sevdirmede, okuma
alışkanlığı kazanımında okuma motivasyonu da önemlidir. Okuma motivasyonu olan
öğrencilerin okuma çalışmalarında daha başarılı oldukları bilinmektedir. İlkokul döneminde
okuryazarlık becerilerinin hızla gelişmesinden sonra bazı araştırmalarda okumaya yönelik
tutumun azalması ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonu hakkında sınıf öğretmenlerinden
görüşler alma ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışma da ilkokul öğrencilerinin okuma becerileri
ve okumaya yönelik motivasyonları hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre
hazırlanmıştır. Durum çalışması ile sınıf öğretmenlerinin okuma motivasyonu hakkındaki
algıları, öğrencilerin okuma durumları gibi var olan durumun betimlenmesi ve ilkokul
öğrencilerinin okuma motivasyonları hakkında bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Çalışmanın katılımcıları uygun örneklem metodu kullanarak belirlenmiş ve ilkokullarda görev
yapan 16 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış
görüşme formunun kullanıldığı bu araştırmada görüşme formu okuma becerileri ile ilgili yedi
sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde tümevarımsal içerik analizi yoluyla kod ve temalar
oluşturulmuş, kodlamaların dayandığı kavramlar ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular
sonucunda sınıf öğretmenlerinin belirttiği görüşlere göre ulaşılan önemli bulgular şunlardır:
Sınıf öğretmenlerinin okuma motivasyonu hakkında fikir sahibi oldukları belirlenmiştir. İçsel
ve dışsal okuma motivasyonu tanımlamakta katılımcıların çoğu doğru görüşler belirtmiştir.
Öğretmenler ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarını artırmak için sevdikleri okuma
parçaları, hikayeleri kullanarak okumaya isteği artırmayı amaçladıkları görülmüştür.
Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin okuma çalışmalarından memnun
oldukları, bazı öğrencilerde görülen okuma isteksizliğinin de okuma becerisini kazanmamış
olmalarından kaynaklandığını ifade ettikleri sonucuna varılmaktadır. Okuma motivasyonu ile
ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda ilkokul öğrencilerine sevdikleri veya ilgi duydukları
konularda okuma parçalarının okuma motivasyon düzeylerine etkili konulu çalışmalar
yürütülmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Okuma, Motivasyon, İlkokul öğrencileri, Sınıf öğretmenleri
ABSTRACT
It is seen that the studies are not sufficient to create a desire to read on reading skills in the
literature and the cognitive acquisition of reading skills in teaching, to provide reading interest
and sometimes to understand what they read. Reading motivation is also important in
endearing reading skills and gaining reading habits for students. It is known that students with
reading motivation are more successful in reading studies. After the development of literacy
skills in the primary school period, the decrease in the towards reading attitude in some
studies led to the need to get opinions from the classroom teachers about the reading
motivation of primary school students. This study aims to determine the opinions of
classroom teachers about reading skills and motivation for reading. It was prepared according
to the case study pattern, which is one of the qualitative research methods. With the case
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study, it is aimed to describe the existing situation such as the perceptions of the classroom
teachers about the reading motivation, the reading status of the students, and to reveal the
information about the reading motivation of the primary school students. The participants of
the study were determined by using the convenient sampling method and consisted of 16
classroom teachers. In this study, in which a semi-structured interview form was used as a
data collection tool, the interview form consisted of eight questions about reading skills. In
the analysis of the data, codes and themes were created through inductive content analysis,
and the concepts on which the coding was based were revealed. As a result of the findings
obtained, the important findings according to the opinions expressed by the classroom
teachers are as follows: It has been determined that the classroom teachers have an idea about
reading motivation. Most of the participants expressed correct views in defining intrinsic and
extrinsic reading motivation. It has been seen that teachers aim to increase the desire to read
by using their favorite reading texts and stories in order to increase the reading motivation of
primary school students. As a result of the research, it is concluded that the classroom
teachers are satisfied with the reading activities of their students, and that the reluctance to
read in some students is due to the fact that they have not acquired the reading skill as
sufficient. In future studies about reading motivation, it can be suggested that carry out studies
on subjects that primary school students love or are interested in, which are effective on the
reading motivation levels of reading passages.
Keywords: Reading, Motivation, Primary school students, Classroom teachers
1. GİRİŞ
Toplumsal gelişmişlikte veya bireysel gelişimde okuma temel unsurlardan biridir. Okuma,
bireyin duygularının gelişmesinde, öğrenme verimliliğinin artmasında, dil becerilerinin
gelişmesinde, kültür gelişiminde rol oynayabilmektedir. Ancak okuma becerilerini kazanmış
bireylerin olduğu toplumların hepsi için kitap okuma oranlarının yüksek olduğunu söylemek
güçtür.
Okuma becerisi kazanıldıktan sonra beceriyi gündelik yaşamının bir parçası haline
getirmeyen, okumaya ilgi duymayan ve günlük kitap okumayan bireylerin bu beceriyi etkili
kullanamadıkları söylenebilir. Son yıllarda 21. yüzyıl becerilerinin en önemli
gerekliliklerinden biri okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesidir. Bilgi, teknoloji
okuryazarlığı ve temel okuryazarlık (Akyol, 2020) kazanımı da okumayı bir alışkanlık haline
getirerek ve okuma kültürü oluşturarak sağlanabilmektedir. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri,
eğitimleri, teknolojileri ve kültürlerinde birçok faktör rol oynamakla birlikte bu faktörlerin
başında okuma sıklığı veya okumada istekli olmak öne çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı (2019) ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri ile geniş çaplı bir araştırma
gerçekleştirmiş ve öğrencilerin %40’ının okuduğunu anlayamadığını belirlemiştir. Buradan da
görülmektedir ki, temel okuryazarlık becerilerini kazanmak okuduğunu anlamayı sağlamada
yeterli değildir. Önemli olan her becerinin kullanılmadığında körelmesi gibi okuma
becerilerinin de yaşamın bir parçası ve hobisi olarak yerleştirilmesinin gerekliliğidir. Kurnaz
ve Yıldız (2015) da ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlığının üst sınıflara geçildikçe
azalma gösterdiğini tespit etmiştir. Var olan bu problemlerin okumaya yönelik motivasyonun
artırılması ile giderileceği düşünülmektedir.
Okuma motivasyonu, okuma eylemine karşı duyulan ilgi, istek ve okumaktan zevk alma
durumudur. Motivasyonun içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak iki türü
bulunmaktadır (Ryan ve Deci, 2000). Okumada içsel motivasyon bireyin okuma eylemini
kendi isteğiyle ve ilgi duyarak yapmasını ifade eder. Okumada dışsal motivasyon ise okuma
eylemine başlaması için bireyi dışarıdan zorlama ile ya da ödül vb. aracılar kullanarak okuma
eylemine başlatılması olarak tanımlanabilir. Okuma eylemine istekli oldukça okuduğunu
anlamada sergilenen başarı anlamlı öğrenmeye de katkı sunmaktadır (Sekman, 2011).
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Öğretmenlerin öğrencilerin ev dışında en çok zaman geçirdiği bireyler olmaları öğretmenlerin
okuma çalışmalarını takip etme ve okuma motivasyonu sağlamada etkili olabileceğine işaret
etmektedir. Örneğin Arıcı (2008) okuma motivasyonu ile ilgili çalışmasında okuma
motivasyonunun artırılması için öğretmenlerin niteliği, rol model olmaları, sınıflarında
kitaplık oluşturmaları, öğrencilerle olumlu ilişkiler kurulmasını önermektedir. Alanyazında
okuma motivasyonu ile ilgili çalışmaların daha çok okuma motivasyon düzeyleri, sahip
olunan okuma motivasyonu türleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Arıcı, 2008; Kurnaz
ve Yıldız, 2015). Bu çalışma öğrencilerin okuma motivasyonu ile ilgili sınıf öğretmenlerinin
görüşlerini alması açısından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Bu
bağlamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin okuma becerisi çalışmaları
ve okuma motivasyonları hakkında görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel bir araştırma deseni olan durum
çalışması ile sınıf öğretmenlerinin okuma motivasyonu hakkındaki algıları, öğrencilerin
okuma durumları gibi var olan durumun betimlenmesi ve ilkokul öğrencilerinin okuma
motivasyonları hakkında bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır (Creswell, 2020).
Çalışma Grubu
Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan bir il merkezine bağlı iki resmi ilkokulda görev yapan 16
sınıf öğretmeni uygun örneklem metodu ile seçilerek çalışma grubunda yer almaktadır.
Katılımcılar cinsiyetlerine göre 6 erkek ve 10 kadından oluşmaktadır. Katılımcılardan 4’ü
ikinci sınıf öğretmeni, 6’sı üçüncü sınıf öğretmeni, 6’sı da dördüncü sınıf öğretmenidir.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada mülakat yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan yarı
yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formu
okuma becerileri ve motivasyonu ile ilgili yedi sorudan oluşmaktadır. Görüşme soruları için
uzman bir akademisyenin görüşlerine başvurulmuş, çıkarılması önerilen sorulardan sonra ve
forma son şekli verilmiştir. Araştırma gönüllülük esasına bağlı olup her görüşme öncesi
öğretmenler bu konuda bilgilendirilmiştir.
Veri Analizi
Bu araştırma kapsamında ulaşılan verilerin analizinde tümevarımsal içerik analizi yoluyla
kodlar oluşturulmuştur. İçerik analizi yoluyla kodlamaların dayandığı kavramlar ortaya
çıkarılmıştır. Kodlama güvenilirliğinin belirlenmesinde farklı görüşlere başvurulmuştur.
Öğretmenlerden yapılan alıntılarda etik kurallara uyularak öğretmenler Ö1, Ö2, …Ö16;
şeklinde isimler belli olmayacak şekilde kodlanmıştır.
BULGULAR
Sınıf öğretmenlerinin “Öğrencilerinizin okuma çalışmalarını takip ediyor musunuz?”
sorusuna verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Öğrencilerin okuma çalışmalarını takip etme
Kodlar
Katılımcılar
f
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7,
Evet
11
Ö8, Ö10, Ö12, Ö13, Ö16
Aile ile birlikte

Ö15

1

Düzenli şekilde

Ö9, Ö11, Ö14

3

Türkçe dersinde

Ö1

1
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Örnek cümle
“Evet takip ediyorum.” (Ö12)
“Veliler ile işbirliği içinde ve okuduğunu anlama
çalışmaları yaptırarak takip edebiliyorum.”
“Evet, haftada en az üç gün düzenli sesli okuma
yaptırıyorum.” (Ö9)
“Sadece Türkçe dersinde serbest okuma saati olarak
uyguluyorum.”
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Tablo 1’e göre öğretmenlerden biri sadece Türkçe dersinde; biri veliler ile birlikte; Üç
öğretmen düzenli bir şekilde; on bir öğretmen ise okuma çalışmalarını takip ettiğini ifade
etmiştir. Öğretmenlerden Ö11 haftalık hikaye okutarak, özet çıkarttığını belirtmiştir.
Öğretmenlerden Ö15 ise veliler ile öğrencinin okuma çalışmalarını takip ettiklerini ifade
etmiştir. “Sınıfınızda derslerdeki okuma çalışmalarında öğrencilerinizin istekli bir şekilde
okuduğunu düşünüyor musunuz?” sorusundan elde edilen bulgular Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin okuma çalışmalarında istekliliği
Kodlar
Katılımcılar
f
Ö1, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8,
Evet
9
Ö9, Ö14, Ö15, Ö16
Kısmen
Ö2, Ö3, Ö4, Ö12
4
Değişken olabilmesi

Ö10, Ö11

2

Hayır

Ö13

1

Örnek cümle
“Genelde istekli olduklarını düşünüyorum.” (Ö16)
“Kısmen istekliler.” (Ö4)
“Okunan metne gore değişiyor. İlgilerini çeken
okuma parçalarını daha istekle okuyorlar.” (Ö11)
“Hayır istekli bir şekilde okumuyorlar.”

Tablo 2’de sınıf öğretmenlerinden Ö13’ün öğrencilerinin istekle okuduğunu düşünmediği
görülmektedir. İki öğretmen okumadaki isteğin okunan parçaya göre değişkenlik
gösterebildiğini ifade ederken; dört öğretmen öğrencilerinin okumada kısmen istekli
olduklarını düşündüğünü ifade etmiştir. Öğretmenlerden dokuzu öğrencilerinin istekle
okuduğunu belirtmiştir. “Okumaya istekli olmayan öğrencilerdeki isteksizliğin sebebi ne
olabilir?” sorusundan elde edilen bulgular Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3. Okumada istekli olmama nedenleri
Kodlar
Katılımcılar
Motivasyon eksikliği
Ö10, Ö13, Ö16
Ailede rol model olmaması Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö10

f
3
6

Sıkılma

Ö1, Ö8, Ö11, Ö15

5

Okduğunu anlamama

Ö12

1

Kitap alamamak

Ö7

1

Dikkat eksikliği

Ö6, Ö9

2

Hazırbulunuşluk eksikliği

Ö2, Ö6, Ö10, Ö14

4

Örnek cümle
“Motivasyon eksikliği yaşamaları.” (Ö16)
“Ailede okuma kültürünün olmaması.” (Ö2)
“Bu öğrenciler diğer derslerde de bir şeyler
yapmıyor, üşengeç bir halleri var.” (Ö1)
“Okuduğunu anlamıyor.”
“Kitap alma ve kitaba ulaşma imkanının kısıtlı
olması.”
“Dikkat eksikliği, dağınıklığı olması.” (Ö6)
“Gelişimini tamamlamamış, küçük motor
kaslarının gelişmiş olmaması.” (Ö10)

Tablo 3’te sınıf öğretmenlerinin okumaya istekli olmayan öğrenciler için belirttikleri
nedenlerin motivasyon eksikliği, ailede okuma için bir rol model bulunmaması, okumaktan
sıkılmaları, okuduğunu anlayamamaları, kitap alamamaları, dikkat eksikliği yaşamaları ve
hazırbulunuşluğunu tamamlayamamaları şeklinde olduğu görülmektedir. “İçsel ve dışsal
motivasyonu nasıl tanımlarsınız?” sorusundan elde edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. İçsel ve dışsal motivasyon tanımlaması
Motivasyon
Kodlar
Katılımcılar
türü
Olumlu tutum
Ö16

İçsel

İlgi çekici bulma

Ö6, Ö10

Kendi isteğiyle yapma

Ö1, Ö2, Ö11, Ö14

Merak etme

Ö15

Başarma isteği

Ö9, Ö13

Tanım yapamayan

Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö12
Ö2, Ö6, Ö11, Ö13, Ö14,
Ö16
Ö1, Ö9
Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8,
Ö10, Ö12, Ö15

Ödül kullanma
Dışsal

Dışarıdan zorlama
Tanım yapamayan
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f

Örnek cümle

1 “Okumaya olumlu tutum sergilemek.”
“Yapılan faaliyetin ilgi çekici olması ve
2
zevk almaktır.” (Ö2)
“İçsel motivasyon, kişinin kendi isteğiyle
4
yapmasıdır.” (Ö11)
1 “Merak etmektir.
“Hedeflerine ulaşmada başarılı olma
2
isteği.” (Ö13)
6
“Ödül gibi dış faktörler kullanarak
6
sağlanan ortamdır.” (Ö11)
2 “Öğrenciyi sürekli zorlamak gerek.”(Ö9)
8
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Tablo 4’e göre öğretmenlerin içsel motivasyonu bir şeyi kendi isteğiyle yapma, merak etme,
başarma isteği, ilgi çekici bulma, okumaya olumlu tutum geliştirme olarak tanımladıkları
görülmüştür. Öğretmenlerin dışsal motivasyonu genel olarak ödül kullanma olarak
tanımladıkları görülmüştür. Bazı öğretmenler ise dışsal motivasyonu dışarıdan zorlamak
olarak tanımlamıştır. İçsel motivasyonu tanımlayabilen on öğretmene “Öğrencilerinizin
okumada içsel motivasyonlu olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin
verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Öğrencilerin okumada içsel motivasyonlu olmalarına ilişkin görüşleri
Kodlar
Katılımcılar
f
Örnek cümle
“Kısmen diyebilirim. Bazı öğrencilerim içsel
Kısmen
Ö1, Ö2, Ö6, Ö10, Ö11
5
motivasyona sahipler. Bazı öğrencileri de
dışsal olarak zorlamak gerekiyor.” (Ö10)
“Çoğunluğun içsel motivasyonlu olduğunu
Çoğu öğrenci
Ö9, Ö14, Ö16
3
düşünüyorum.” (Ö14)
Hayır
Ö13, Ö15
2
“Hayır, kesinlikle motivasyon yok.” (Ö13)

Tablo 5’e göre öğretmenlerin çoğunluğu sınıflarındaki öğrencilerin kısmen okumada içsel
motivasyonlu olduğunu; üç öğretmenin sınıfın çoğunluğu için okumada içsel motivasyonlu
olduğunu düşündükleri görülmektedir. “Öğrencilerinize okumada motivasyon sağlamak ve
artırmak için neler yapıyorsunuz, neler yapılabilir?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri
cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Öğrencilerde okuma motivasyonu sağlama çalışmaları
Çalışma
Kodlar
Katılımcılar
f
Örnek cümle
türü
“Aileleri çocuklarıyla birlikte okumaları için teşvik
Ailelere öneriler
Ö11
1
ediyorum.”
İlgi çekici okumalar
Ö8
1 “Okunacak konunun ilginç olduğunu söylüyorum.”
Okumaya teşvik edici
“Okumayı teşvik edivi oyunlar ve etkinlikler
Ö7
1
oyun
gerçekleştiriyoruz.”
Ö6, Ö7, Ö10,
“Daha çok ödüle dayalı bir motivasyon
Yapılanlar Ödül kullanma
5
Ö13, Ö16
uyguluyorum.” (Ö13)
Seviyelerine gore kitap
Ö1, Ö9
2 “Bol bol seviyelerine uygun kitap okutuyorum.” (Ö9)
Okuduğunu anlama ve
“Okudukları kitapların özetlerini çıkartıyorum.”
Ö1, Ö9, Ö10
3
özetini çıkarma
(Ö10)
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5,
Yapılmıyor
6
Ö12, Ö14
Ö2, Ö4, Ö10,
Evde okuma saatleri yapılmalı, öğretmen de sınıfta
Birlikte okuma
6
Ö11, Ö13, Ö16
okuma çalışmalarına katılmalı (Ö10)
Okuduklarını tartışma
Ö2, Ö12
2 “Tartışma ve soru-cevap kullanılmalı.” (Ö12)
Öğrencilerin örnek alacağı çevredeki insanlar da
Rol model olma
Ö1, Ö11, Ö16 3
okumalıdır.” (Ö11)
“En fazla kitap okuyan öğrenciye ödül verilmelidir.”
Öneriler Ödül verilmeli
Ö7, Ö10
2
(Ö10)
Aileyi bilgilendirme
Ö11, Ö13
2 “Öğrencinin ailesi bilgilendirilmelidir.” (Ö13)
İlgilerini çekici okuma Ö8, Ö11, Ö13,
“Öğrencinin ilgisini çekecek kitaplar okutulmalıdır.”
5
yaptırılmalı
Ö14, Ö16
(Ö11)
Okumanın yararlı
“Okumanın olumlu etkilerini anlatan film, video,
Ö2, Ö3, Ö15 3
olduğunu söyleme
belgesel izletilebilir.” (Ö15)

Tablo 6’da görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinden altısı öğrencilerin okuma motivasyonlarını
artırmak amacıyla herhangi bir çalışma yapmadıklarını ifade etmiştir. Öğretmenlerden beşi ise
ödül kullanarak öğrencilerinin okuma motivasyonlarını artırma amacında olduğunu
belirtmiştir. Diğer öğretmenlerin yaptıkları çalışmalar incelendiğinde ise okuduğunu anlama
ve özetlerini çıkarma, seviyelerine göre kitap okutturma, ilgi çekici okuma çalışmaları
yaptırdıkları, okumaya teşvik edici oyunlar oynattıklarını ve ailelerden çocuklarıyla birlikte
evde kitap okumalarını istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin okuma motivasyonlarının
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artırılması amacıyla öğretmenler sınıfta okuma saatleri düzenlenmesini, öğretmenlerin de bu
okuma etkinliğine katılmalarını, okudukları ile ilgili bir tartışma, soru-cevap yaptırılmasını
ailelerin evde kitap okuyarak rol model olmalarını, ödül verilmesini, ailelerin bu konuda
bilgilendirilmesini, ilgilerini çekecek okumalar yaptırılmasını ve öğrencilere okumanın
yararları hakkında bilgi verilmesini önermişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerinin okuma motivasyonları ve okuma
becerileri ile ilgili görüşlerinin alınmasını amaçlamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak
kullanılan görüşme formunda yer alan yedi soruya öğretmenlerin verdikleri yanıtlar
bağlamında kodlama yöntemiyle veriler analiz edilmiştir. Veri analizi sonucunda elde edilen
bulgular doğrultusunda çalışma sonuçlarına ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin öğrencilerin okuma çalışmalarını takip ettikleri sonucuna varılmıştır.
Öğretmenlerden bazılarının düzenli olarak takip ettiği, birinin veliler ile birlikte takip ettikleri
sonucuna varılmıştır. Öğretmenler öğrencilere rol model olmada ve öğrencilerin zamanlarının
büyük bir bölümünü geçirdikleri sınıf ortamında en yakın ve doğru gözlemcilerindendir. Bu
nedenle öğretmenlerin öğrencilerin okuma çalışmalarını takip etmeleri okuma becerisinin
gelişimi ve okuma motivasyonu oluşturmada olumlu katkı sunabilecektir.
Öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerinin okuma çalışmalarına istekle katıldığını, bazı
öğretmenlerin bu katılımı kısmen yeterli bulduğu, okunan metne göre istek durumunun
değiştiğini, bir öğretmen ise istekle katılmadığını düşündüğü sonucuna varılmıştır.
Öğretmenlerin okuma çalışmalarına öğrencilerinin istekle katıldığını belirtmesi sınıfta uygun
bir okuma atmosferi olduğunu göstermektedir. Okuma saatleri, okuma etkinlikleri ve benzeri
uygulamalar öğrencilerde okuma isteğinin oluşmasında rol oynamış olabilir. İlgilerini çeken
konularda okuma çalışmalarına daha çok istekle katıldığının belirtilmesi ise motivasyonda ya
da istekli olmada ilginin de rol oynamasından kaynaklandığı çıkarımı yapılabilir.
Öğretmenlerin ailede kitap okunmaması, okuma yaparken sıkılmaları, motivasyonlarının
eksikliği, okuduğunu anlamamaları, kitap alacak ekonomik durumunun olmaması, dikkat
eksikliği yaşamaları ve bazı öğrencilerde görülen hazırbulunuşluğun sağlanamadığı gibi
nedenlerden dolayı öğrencilerde okumaya isteksizlik oluştuğunu düşündükleri sonucuna
varılmıştır. Ailede kitaplık olması ve kitap okunmasının (Schunk ve Rice, 1993) okuma
oranlarında artışı sağlayan etkenler olduğu araştırmalarca bilinmektedir. Öğrencilerin okuma
yaparken sıkılmaları, kitap alamamalarının da kitaplardan uzak bir yaşantı geçirmesi
nedeniyle okuma isteksizliği oluşturduğunu düşündürtmektedir. Bazı öğrencilerin gelişimini
tamamlayamadan okula erken başlaması okuma becerisini istenen şekilde kazanamamasına
yol açabilmektedir. Akyol’un (2020) okumanın amacının anlam kurmak olduğunu ifade
etmesi okuduğunu anlamamanın okumaya neden isteksizlik oluşturduğunu açıklamaktadır.
Öğretmenlerin bir kısmı içsel ve dışsal motivasyonu tanımlayamamıştır. Doğru tanımlar
incelendiğinde içsel motivasyon öğretmenler tarafından kendi isteği ile yapma, merak etme,
başarma isteği, ilgi çekici bulma ve olumlu tutum sergilemek olarak tanımlanmıştır. Dışsal
motivasyonu ise ödül kullanma, dışarıdan zorlama olarak tanımlamışlardır. İçsel
motivasyonun içsel ilgi ve güdülerin harekete geçirilmesi; dışsal motivasyonun ise bireyin
dışarıdan gelebilecek cezalardan kaçınmak, işi yaptığında ödül alacağını bilerek yapması
(Ryan ve Deci, 2000) öğretmenlerin motivasyon bilgisine sahip olduklarını göstermektedir.
İçsel motivasyonu tanımlayabilen öğretmenlerin öğrencilerinin okumada kısmen, çoğu
öğrenci olarak içsel motivasyonlu oldukları görüşünde oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca
bazı öğretmenler öğrencilerinin okumada içsel motivasyonlu olmadıklarını ifade etmiştir.
İçsel motivasyonu bilen ve öneminin farkındalığında olan öğretmenler öğrencilerinin okuma
çalışmalarında motivasyon unsurunu göz önünde tutabilirler.
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Öğretmenlerin öğrencilerinin okuma motivasyonlarını artırmak için ne yapacakları konusunda
farkındalık sahibi oldukları sonucuna varılmıştır. Seviyelerine ve ilgilerine göre okuma
çalışmaları yaptırmak bunun örneklerindendir. Ayrıca okuma sürecine oyunlu etkinlikler
katarak okumayı eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin
öğrencilerin okuma motivasyonlarının artması için sınıfta ve evde okuma saatleri
oluşturulması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Ayrıca ödül kullanılması gerektiğini
düşündükleri; ancak ödülün kullanımının faydasından çok zararı olabilmektedir. Çünkü ödül
alan öğrenci ödül almadığında işi yapmayı bırakabilir. Ödüle bağımlı olabilir. Wigfield’in
(2000) içsel motivasyon sağlamak için göreve başlama sürecinde ödülün kullanılabileceğini,
sonrasında ödül kullanımının istek ve ilgide olumsuz etkiler oluşturacağını ifade etmesi ödül
kullanımının etkileri konusunda öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olamayabileceği
çıkarımında bulunabilir. Santrock (2018) öğretmenlerin okuma motivasyonu için ödül
kullanmamaları gerektiğini dile getirmektedir.
Öğretmenler çocukların okuma çalışmalarını aile ile birlikte takip etmelidir. Okuma isteği
olmayan öğrenciler için fazladan etkinlikler yaptırmalıdır. Gelişimini tamamlamış
öğrencilerin okuma motivasyonlarının düşük olmasından dolayı hazırbulunuşluk konusunda
ek çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Öğretmenlere ödül kullanımı konusunda
bilgilendirme yapılmalıdır. Bu çalışma ilkokul öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin okuma-yazma öğretimi süreçlerinin devam etmesi
nedeniyle bu çalışmada yer almaması çalışmanın sınırlılıklarından biridir.
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Özet
Sürekli gelişen ve rakiplerin her geçen gün arttığı iş dünyasında, işletmelerin rekabet avantajı
sağlayabilmelerinde önemli kriterlerden birisi de ürettikleri ürünün kaliteli olmasının yanı sıra
zamanında ve istenilen miktarda üretim yapabilme yetenekleridir. Bu nedenle üretimi düşük
maliyetle ve yüksek kalitede yapabilmenin yanı sıra ürünlerin zamanında da tamamlanması
gerekmektedir. Üretimde en temel amaçlardan birisi eldeki kaynakları (işgücü, hammadde,
zaman vb) en etkin ve verimli biçimde kullanabilmektir. Zamanında ve istenilen miktarda ürün
tesliminde bu kaynakların etkin kullanımı da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada kaynak
makinesi imalatı yapan bir işletmedeki üretim planlamasında yaşanan sıkıntılara çözüm
bulunması amaçlanmaktadır. İşletme üretim planlamasında yaşanan bu sıkıntılar nedeni ile
siparişleri zamanında yetiştirememektedir. Bu da müşterileri ile arasında problem olmasına ve
uzun dönemde de müşteri memnuniyetinin azalmasına neden olmaktadır. Öncelikle işletmenin
önümüzdeki dönemler için talep tahminleri regresyon analizi, basit üstel düzeltme metodu gibi
farklı metotlar kullanılarak yapılmış ve mutlak hatalar hesaplanarak uygun metot seçilmiştir.
Talep tahmini sonucuna göre yeni üretim kapasitesinin hesaplanmış ve kapasitenin düzeltilmesi
gerektiğine karar verilmiştir. Farklı kapasite senaryoları (daha az tezgah ve/veya daha az personel
çalıştırma gibi) için simülasyon çalışması yapılarak en uygun üretim kapasitesi (hem maliyet hem
de zamanında teslim açısından) belirlenmiştir. Son olarak uygun olarak belirlenen üretim
kapasitesi için maliyet hesabı yapılmıştır. Bu çalışma ile işletmenin üretim planlama sürecinin
iyileştirilmesi ve müşterilerine zamanında ürün teslimi yapılabilmesi ile müşteri memnuniyetinin
arttırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üretim Planlama, Süreç İyileştirme, Kapasite Hesabı, Talep Tahmini,
Simülasyon
Abstract
In the business world, which is constantly developing and where competitors are increasing day
by day, one of the important criteria for businesses to gain competitive advantage is their ability
to produce on time and in the desired amount, as well as the quality of the product they produce.
For this reason, in addition to being able to produce at low cost and high quality, the products
must be completed on time. One of the most basic purposes in production is to use the available
resources (labor force, raw material, time, etc.) in the most effective and efficient way. Effective
use of these resources is also important in delivering the product on time and in the desired
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amount. In this study, it is aimed to find a solution to the problems experienced in production
planning in a company that manufactures welding machines. Due to these problems in production
planning, the enterprise cannot deliver the orders on time. This causes problems with customers
and decreases customer satisfaction in the long run. First of all, the demand forecasts of the
enterprise for the coming periods were made using different methods such as regression analysis,
simple exponential correction method, and the appropriate method was selected by calculating
the absolute errors. According to the demand forecast result, the new production capacity was
calculated and it was decided that the capacity should be corrected. The most appropriate
production capacity (both in terms of cost and on-time delivery) was determined by performing
simulation studies for different capacity scenarios (such as employing fewer machines and/or
fewer personnel). Finally, a cost calculation was made for the production capacity determined as
appropriate. With this study, it is aimed to improve the production planning process of the
enterprise and to increase the customer satisfaction by delivering the products on time to the
customers.
Keywords: Production Planning, Process Improvement, Capacity Calculation, Demand
Forecasting, Simulation
1. GİRİŞ
Müşteri memnuniyetini sağlayabilmenin önemli kriterlerinden birisi de doğru ve istenilen
miktarda üretim yaparak müşteriye zamanında teslim yapabilmektir. İstenilen miktarda üretim
yapabilmek için ise müşteri talep miktarlarını önceden bilerek talebe uygun kapasite planı
yapabilmek önemlidir.
Talep tahmini kamu veya özel, üretim veya hizmet sektöründe olsun çok çeşitli alanlarda
uygulama örnekleri bulunan bir konudur. Yiğit (2016), üniversite hastanesinde kullanılan serum
seti ürünü için tüketim miktarını belirlemek amacı ile regresyon ile tahmin yapmıştır. Li ve ark.
(2022), Avustralya’daki otomobil benzin talebini tahmin etmek için makine öğrenmesi temelli
regresyon analizi yapmışlardır. Lebotsa ve ark. (2018) kısa dönemli elektrik talep tahmini
uygulaması yaptıkları çalışmalarında kısmi doğrusal katkılı nicel regresyon yöntemi
kullanmışlardır. Akdağ (2015), regresyon analizi ile kentsel su talebini tahmin için bir çalışma
yapmıştır. Soysal ve Ömürgönülşen (2010) Türk turizm sektörü için basit üstel düzleştirme
yöntemi kullanarak talep tahmini yapmışlardır. Ozan ve ark. (2010) çalışmalarında kent içi
otobüs taşımacılığı için talep tahmini yapmışlardır.
Bu çalışmada, kaynak makineleri imalatı yapan bir işletmenin ürünleri için talep tahmini
çalışması yapılarak yeni talep miktarına bağlı olarak üretim kapasitesinde yapması gereken
değişiklikler simülasyon modeli destekli olarak anlatılacaktır. Öncelikle iki farklı yöntemle talep
tahmini yapılan işletme için daha sonra bu talebi gerçekleştirecek yeni bir üretim kapasite planı
çalışması yapılmıştır. Yeni üretim kapasite planını sağlamak için iki farklı simülasyon modeli
(personel azaltma ve tezgah azaltma modelleri) Promodel simülasyon programı yardımı ile
çalışılmış, en optimum karar verilmeye çalışılmıştır.
2. MATERYAL
Talep tahmini, belirli bir ürün veya hizmet açısından bir zaman aralığı için satış tahmini
yapılmasıdır.
Problem çözümlerinde, kullanılan iki değişken arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi,
ilişki varsa ilişkinin derecesinin saptanması için regresyon analizi yöntemi sıklıkla
kullanılmaktadır (Karaca ve Karacan, 2016). Regresyon modelleri, bağımsız değişkenler, tahmin
ediciler ve hedef olarak bilinen bir bağımlı değişkenle olan ilişkiyi dikkate alarak tahmin yapar
(Johannesen ve ark., 2019). Regresyon analizi sırasında oluşturulan regresyon denklemi ile
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değişkenler arasındaki ilişkiyi kuran parametreler için tahmin yapılır, regresyon denklemi düzgün
katsayılarla oluşturulursa isabetli-doğru tahminler yapılabilir (Türk ve Kiani, 2019). Doğrusal
regresyon, yönlendirilmiş ilişkileri modellemek için en yerleşik çözüm yaklaşımlarından biridir
ve bu nedenle talep tahmininde hala popüler olarak kullanılan bir kıyaslama modelidir (Ulrich ve
ark., 2021). Doğrusal regresyon modelleri; model yapılarının basitliği, girdini az olması ve
kullanım kolaylıkları ile oldukça avantajlı modellerdir (Fang ve Lahdelma, 2016).
Üstel düzleştirme yöntemi ise, talep tahmini yapılırken verilerden yakın geçmişte olan verilere
daha yüksek, daha eski verilere daha düşük (üstel olarak azalan) ağırlıklar verilen, seçilen en
uygun düzleştirme katsayısı ile talep tahminini yapan bir yöntemdir (Oruç ve Çelik Eroğlu,
2017).
3. UYGULAMA
Bu çalışmada kaynak makinesi imalatı yapan bir işletmedeki üretim planlamasında yaşanan
sıkıntılara çözüm bulunması amaçlanmaktadır. İşletme üretim planlamasında yaşanan bu
sıkıntılar nedeni ile siparişleri zamanında yetiştirememektedir. Bu da müşterileri ile arasında
problem olmasına ve uzun dönemde de müşteri memnuniyetini azalmasına neden olmaktadır.
Öncelikle regresyon analizi ve basit üstel düzeltme tahmin yöntemleri kullanılarak işletmenin
geçmiş dönemlerdeki satış değerleri ile önümüzdeki dönemler için talep tahminleri belirlenmiştir.
3.1.Regresyon Analizi ile Talep Tahmini
Kaynak makinesi imalatı yapan işletme için Ocak 2020 ve Ekim 2021 ayları arasında kalan
zamandaki satış miktarları, satış için yapılan reklam maliyetleri, birim ürün fiyatı ve üretim süresi
verileri tablo 1’de verilmektedir. Bu veriler çoklu regresyon analizi modelini çalıştırırken
kullanılacaktır.
Tablo 1: İşletmeye ait Ocak 2020-Ekim 2021 arası veriler
Aylar
Ocak 20
Şubat 20
Mart 20
Nisan 20
Mayıs 20
Haziran 20
Temmuz 20
Ağustos 20
Eylül 20
Ekim 20
Kasım 20
Aralık 20
Ocak 21
Şubat 21
Mart 21
Nisan 21
Mayıs 21
Haziran 21
Temmuz 21
Ağustos 21
Eylül 21
Ekim 21

Satış Miktarları
200
222
274
240
214
190
232
262
230
240
220
193
209
215
264
249
230
210
225
191
240
230

Reklam Maliyeti
100
112
150
120
105
80
120
140
135
140
120
100
120
115
140
130
120
100
112
95
120
134

Birim Fiyat
200.000
220.000
250.000
230.000
245.000
250.000
231.000
250.000
248.000
212.000
233.000
201.000
195.000
202.000
214.000
213.000
220.000
235.000
218.000
210.000
224.000
226.000

Üretim Süresi (gün)
10
12
15
8
10
10
12
15
13
12
10
8
9
9
15
12
13
10
12
11
14
13

Excel Veri Çözümleme özelliğinden çözümleme aracı olarak regresyon yöntemi seçildiğinde elde
edilen özet regresyon istatistiği tablo 2 de gösterilmektedir.
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Tablo 2: excel veri çözümleme özet regresyon istatistiği

Tablo 2’de gösterilen ve R Kare değeri olarak hesaplanan değer (%85): bağımsız değişkenlerin
değişmesi ile elde edilen doğruluk değeridir. Hesaplanmış olan regresyonun bağımsız
değişkenlerinde verilen değerlerin değiştirilmesiyle %85 oranında tutarlı sonuçlar elde edileceği
gözlemlenmektedir. Sabit katsayı değeri: 44,5580896 dir. Bağımsız değişkenlerin değerleri ise;
X1=0,986553998, X2=0,00017668, X3=2,19887528
olarak hesaplanmıştır.
Dolayısıyla elde edilen Regresyon denklemi:
44,5580896+ 0,986553998*X1 + 0,00017668*X2 + 2,19887528*X3
Regresyon denkleminde; X1 için reklam maliyetlerini, X2 için birim fiyatları ve X3 için üretim
süresi değerleri yerine konarak talep tahminleri yapılır. Tahmin edilen talep değerleri ile geçmiş
dönemlere ait satış değerlerinin mutlak hataları hesaplanır. Hesaplanan bu değerler tablo 3’de
gösterilmektedir.
Tablo 3: Regresyon analizi ile elde edilen tahmin değerleri ve mutlak hatalar
Aylar
Ocak 20
Şubat 20
Mart 20
Nisan 20
Mayıs 20
Haziran 20
Temmuz 20
Ağustos 20
Eylül 20
Ekim 20
Kasım 20

Satış
Miktarları
200
222
274
240
214
190
232
262
230
240
220

www.istanbulkongresi.org

Reklam
Maliyeti
100
112
150
120
105
80
120
140
135
140
120

Birim
Fiyat
200.000
220.000
250.000
230.000
245.000
250.000
231.000
250.000
248.000
212.000
233.000

Üretim
Süresi
10
12
15
8
10
10
12
15
13
12
10

554

Regresyon denklemine
göre talep tahmini
156,5596578
123,9624697
159,1684484
143,6294421
124,8849407
101,1048491
132,8117473
149,3028718
148,4145592
149,1855964
137,5628611

Mutlak
hata
43,44034
98,03753
114,83155
96,37055
89,11505
88,89515
99,18825
112,6971
81,58544
90,81440
82,43713
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Aralık 20
Ocak 21
Şubat 21
Mart 21
Nisan 21
Mayıs 21
Haziran 21
Temmuz 21
Ağustos 21
Eylül 21
Ekim 21

193
209
215
264
249
230
210
225
191
240
230

100
120
115
140
130
120
100
112
95
120
134

201.000
195.000
202.000
214.000
213.000
220.000
235.000
218.000
210.000
224.000
226.000

8
9
9
15
12
13
10
12
11
14
13

    Ǧ

116,5760004
133,0478351
129,3519065
142,9423338
139,4968782
118,1854246
122,6225665
122,6225665
106,6368091
127,1772255
143,5410238
Ortalama Mutlak Hata

76,42399
75,95216
85,64809
121,0576
109,50312
101,3306
91,81457
102,3774
84,36319
112,82277
86,45897
92,96205

3.2.Basit Üstel Düzleme ile Talep Tahmini
Basit üstel düzleme yöntemi ile talep tahmini yapılırken: 0<ꭤ<1 ve F1=A1 kısıtları için Excel
Server, en düşük mutlak hatayı sağlayacak ꭤ değerinin hesaplanması amacı ile çalıştırılmıştır.
Çalıştırma neticesinde; ꭤ= 0,2 olarak bulundu ve F1=A1 için tablo 4’de verilen değerler
hesaplanmıştır.
Tablo 4: Basit Üstel Düzleme ile elde edilen tahmin değerleri ve mutlak hatalar
Aylar
Ocak 20
Şubat 20
Mart 20
Nisan 20
Mayıs 20
Haziran 20
Temmuz 20
Ağustos 20
Eylül 20
Ekim 20
Kasım 20
Aralık 20
Ocak 21
Şubat 21
Mart 21
Nisan 21
Mayıs 21
Haziran 21
Temmuz 21
Ağustos 21
Eylül 21
Ekim 21

Satış Miktarları
200
222
274
240
214
190
232
262
230
240
220
193
209
215
264
249
230
210
225
191
240
230

Tahmin (F1)
200
200
204,40
218,32
211,66
212,12
207,70
201,36
213,49
216,79
221,43
221,15
215,52
214,21
214,37
206,30
204,04
209,23
209,38
212,51
208,21
214,56
Ortalama Mutlak Hata

Mutlak Hata
0
22
69,60
33,32
2,34
22,12
31,70
60,64
16,51
23,11
1,43
28,15
6,52
0,79
40,37
11,30
25,96
0,77
15,62
21,51
31,79
15,44
22,90882

Regresyon Analizi ve Basit Üstel Düzleme yöntemlerinin ortalama mutlak hata değerleri
karşılaştırıldığında, talep tahmini için Basit Üstel Düzleme yönteminin daha tutarlı sonuçlar
verdiği gözlemlenmiştir.
Dolayısıyla Basit Üstel Düzleme yöntemi kullanılarak hesaplanan gelecek dönemlerin talep
tahminleri de tablo 5’de verilmektedir.
Tablo 5: Basit Üstel Düzleme yöntemi ile tahmin edilen talepler
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Aylar
Kasım 21
Aralık 21
Ocak 22
Şubat 22
Mart 22
Nisan 22
Mayıs 22
Haziran 22

    Ǧ

Talep tahminleri
213,98
215,10
216,22
217,35
218,47
219,60
220,72
221,84

3.3.Üretim Kapasitesinin Hesaplanması
Yapılan talep tahmini çalışmasının sonucunda işletmede yapılan üretim miktarının tahmin edilen
talepten fazla olduğu gözlemlenmiştir. İşletme talep fazlası üretip ekstra stok ve üretim
maliyetine katlanmak istememektedir. Bu nedenle kapasite azaltma yapmak istemektedir.
İşletmenin mevcut kapasitesi tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: İşletmenin mevcut kapasite durumu

20 iş günü çalışan ve 23 adet mavi yakalı çalışanı bulunan işletmenin aylık üretim kapasitesi 340
adet olarak hesaplanmıştır. İşletmenin mevcut üretim kapasitesi gelecek dönemler için tahmin
edilen talepten yüksek olduğu için, kapasite daraltma çalışması yapılacaktır.
3.4.Üretim Kapasitesini Azaltma Çalışmalarının Simülasyonu
Personel Azaltma Simülasyon Modeli
İşletmenin üretim kapasitesinin azaltılması için, yeterli üretim kapasitesini sağlamada hangi
atölyede, kaç tane personelin çalıştırılacağı ile ilgili olarak Promodel Programında simülasyon
modeli kurulmuştur. Şekil 1’de oluşturulan simülasyon modeli gösterilmektedir.
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Şekil 1: personel azaltma simülasyon modeli
Simülasyon modelinden elde edilen istatistikler sonucunda Mekanik atölye ve Anakart
bölümlerinden toplam 4 adet işçinin çıkartılmasının yeni üretim kapasitesinin sağlanması için
gerekli olduğu belirlenmiştir. Simülasyon sonucunda yeni üretim kapasitesi günlük 240 adet
olarak hesaplanmıştır.
Tezgah Azaltma Simülasyon Modeli
Üretim kapasitesinin azaltılması için işletmenin seçebileceği bir diğer yöntem de üretimde benzer
işleri yapan tezgah sayılarının azaltılmasıdır. İşletmenin hangi atölyeden hangi tezgahları
azaltacağı kararına destek olabilmek için Promodel programında hazırlanmış olan simülasyon
modeli şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2: Tezgah azaltma simülasyon modeli
Şekil 2’de gösterilen simülasyon modeli çalıştırılması ile, trafo bölümünden 2 adet tezgahın ve
mekanik atölyeden 1 adet tezgahın azaltılmasının (gerekiyorsa ek finansman sağlamak amacı ile
satılabilir), işletmenin istediği yeni ve daha düşük üretim kapasitesini sağlamak için yeterli
olacağı görülmektedir. Simülasyon sonucunda yeni üretim kapasitesi günde 265 adet olarak
hesaplanmıştır.
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4. SONUÇ
Kaynak makinesi işletmesinin üretim planlamasındaki aksamaların ortadan kaldırılması için
yapılan bu çalışmada öncelikle talep tahmini yapılarak talep miktarları bulunmuştur. Buna göre
işletmede talepten çok daha fazla miktarda üretim yapılmaktadır. Bu nedenle işletme kapasite
azaltma çalışmasına karar vermiştir. Kapasite azaltmayı iki farklı senaryoda yapabilir (personel
azaltma veya tezgah azaltma). Bu çalışmada iki farklı senaryo için simülasyon çalışması
yapılarak en uygun üretim kapasitesi (hem maliyet hem de zamanında teslim açısından)
belirlenmiştir.
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CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KOCAELİ’DE MİLLİ BİR BANKA:
KOCAELİ (HALK) BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
A NATIONAL BANK IN KOCAELİ IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC:
KOCAELİ (PEOPLE) BANK TURKISH JOINT STOCK COMPANY
Dr. Ayşegül CAN
Aksaray Üniversitesi, Ortaköy MYO, ORCID: 0000-0002-8248-6512,
ÖZET
Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasının ardından siyasi alanda kazanılan bağımsızlık,
iktisadi alanda da sağlanmaya çalışılmıştır. Lozan görüşmelerinin yarıda kesildiği sırada yeni
Türkiye’nin iktisadi politikasını belirlemek üzere 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi
toplanmıştır. İzmir’de toplanan kongrede ülkenin kalkınmasında milli sermayenin önemi
üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda kapitülasyonlardan kurtulmak için çaba sarf edildiği bir
dönemde, kongrede bağımsızlığa zarar vermeyecek surette yabancı sermayesine açık
olunduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte alınan kararlar daha çok yerli sermaye, yerli
üretim gibi milli iktisat ideolojisi doğrultusunda olmuştur. Sanayinin teşviki, özel
teşebbüslerin desteklenmesi, yatırımcıları desteklemek üzere bankaların kurulması kararlar
arasında yer almıştır. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında bu doğrultudaki girişimlerin
başında gerek devlet desteğiyle gerekse de yerli sermaye ile bankalar kurmak gelmiştir.
Devlet desteğiyle, 1924’te Türkiye İş Bankası ve 1925’te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası
tesis edilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin pek çok yerinde halkın sermayedar olarak katılımıyla
mahalli bankalar kurulmuştur. Aslında bu tür kuruluşların İkinci Meşrutiyet döneminden
itibaren Osmanlı Devleti’nde yaşanan milli iktisat politikası çerçevesinde kurulan bankaların
bir devamı niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir
taraftan Osmanlı’dan intikal eden bu milli bankalardan söz etmek mümkünken, diğer taraftan
da bulundukları bölgeleri iktisadi açıdan kalkındırma amacı taşıyan yeni mahalli bankalar
tesis edilmekteydi.
Çalışmanın konusunu teşkil eden Kocaeli (Halk) Bankası da İzmir İktisat Kongresi’ne katılan
Kocaeli’nin çeşitli meslek erbaplarının ve devlet görevlilerinin teşebbüsleri neticesinde
kurulmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında iktisadi alanda kalkınma ve bağımsızlığı sağlama
anlamında önemli bir yer teşkil eden bu bankanın, kuruluşundan tasfiyesine kadar geçirdiği
süreç başta arşiv belgeleri olmak üzere, süreli yayınlar ve telif eserlerden istifade edilerek tüm
ayrıntılarıyla ortaya koyulmaya gayret edilmiştir. Böylece Cumhuriyet döneminin mahalli
bankalar açısından iktisadi alandaki kalkınma teşebbüsüne Kocaeli (Halk) Bankası’nın
perspektifinden bakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Milli İktisat, Banka, Kocaeli.
ABSTRACT
After the successful conclusion of the National Struggle, the independence gained in the
political field was also tried to be achieved in the economic field. When the Lausanne
negotiations were interrupted, the Izmir Economy Congress convened on 17 February 1923 to
determine the economic policy of the new Turkey. In the congress convened in Izmir, the
importance of national capital in the development of the country was emphasized. At the same
time, at a time when efforts were made to get rid of the capitulations, it was stated that the
congress was open to foreign capital in a way that would not harm independence. However,
the decisions taken were mostly in line with the national economy ideology such as domestic
capital and domestic production. Encouragement of industry, support of private enterprises,
establishment of banks to support investors were among the decisions. As a matter of fact, in
the first years of the Republic, the beginning of the initiatives in this direction was to establish
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banks with both state support and domestic capital. With the support of the state, Turkey
Business Bank in 1924 and the Turkish Industry and Mining Bank in 1925 were established.
In addition, local banks were established in many parts of Turkey with the participation of the
public as shareholders. In fact, it is possible to say that such institutions are a continuation of
the banks established within the framework of the national economic policy experienced in
the Ottoman Empire since the Second Constitutional Period. In the first years of the Republic,
while it was possible to talk about these national banks, which were transferred from the
Ottoman Empire, on the other hand, new local banks were established with the aim of
economic development of the regions they were located.
Kocaeli (People) Bank, which is the subject of the study, was established as a result of the
initiatives of various professionals and state officials of Kocaeli who participated in the Izmir
Economy Congress. In the first years of the Republic, the process of this bank, which has an
important place in terms of development and independence in the economic field, from its
establishment to its liquidation, has been tried to be revealed in all details by making use of
archival documents, periodicals and copyrighted works. Thus, from the perspective of Kocaeli
(People) Bank, the development initiative in the economic field in terms of local banks of the
Republican period was examined.
Keywords: National Economy, Bank, Kocaeli.
1. GİRİŞ
Türk bankacılık tarihinde milli bankaların ortaya çıkması, İkinci Meşrutiyet döneminde
uygulamaya koyulan milli iktisat politikası çerçevesinde kurulan bankalara dayanmaktadır.
Devletin merkezi İstanbul olmak üzere taşrada birçok milli banka teşkil edilmiştir. Sayıları 27
olan bu bankaları Marmara, İç Anadolu, Batı Anadolu olacak şekilde bölgelere ayırmak
mümkündür. Cumhuriyet dönemine söz konusu bankaların 15’i intikal etmiştir (Can, 2021, s.
342-48).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen iktisadi hamleler, İttihat ve Terakki yönetimi
tarafından başlatılan milli iktisat girişimlerine benzerlik göstermiştir (Zürcher, 2009, s. 50).
Nitekim Millî Mücadelenin zaferle sonuçlanmasının sonrasında, Lozan görüşmelerinin yarıda
kesildiği bir dönemde, iktisadi bağımsızlığın kazanılmasında takip edilecek usulleri
belirlemek üzere toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne 17-21 Şubat 1923 tarihleri arasında
Kocaeli’nden çeşitli meslek erbapları da katılmıştı. Kongrenin temel düşüncesi milli iktisat
olduğu için iktisadi alanda yerli sermayenin teşvikiyle milli kuruluşların temellerinin atılması
hedeflenmiştir (Varlı ve Koraltürk, 2010, s. 133). Bu doğrultuda Türkiye’nin çeşitli
yerlerinde milli nitelikte mahalli bankalar kurulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte Konya
Milli İktisat Bankası, Kayseri Milli İktisat Bankası, Karaman Milli Bankası, Milli Aydın
Bankası ve Manisa Bağcılar Bankası gibi bulundukları şehrin ismini taşıyan mahalli
nitelikteki bankalar da Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal etmiş ve faaliyetlerini devam
ettirmekteydi (Can, 2021, s. 237-340). Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kocaeli de dahil olmak
üzere Niğde, Aksaray gibi Türkiye’nin pek çok yerinde bulundukları yerleri iktisadi açıdan
kalkındıracak bankalar teşkil edilmiştir.
2. KURULUŞUNDAN TASFİYESİNE BANKANIN FAALİYETLERİ (1927-1982)
Söz konusu iktisadi atmosfer içinde, bankanın kurulmasına ve isminin belirlenmesine dair ilk
adım, İzmit’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Müfettişi ve Kastamonu Milletvekili Ali Nazmi
Bey’in katılımıyla Halkevi’nde yapılan bir toplantı sırasında atılmıştır. Dönemin Valisi Vehbi
Bey, Özel İdare’nin 5.000 liralık hisse senedi almasıyla birlikte kendisinin de bankaya
hissedar olacağını belirtmiştir (Ulugün, 2015, s. 768).
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Böylece kurulmasına karar verilen bankanın faaliyet alanı senelik ticari senetler, gayrimenkul
ve kredi ticareti karşılığında borç almak ve vermekle birlikte her türlü banka işlemini yerine
getirmek şeklinde belirlenmiştir. Merkezi İzmit olarak, 50 sene süreyle kurulması düşünülen
bankanın sermayesi kuruluş aşamasında 50.000 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.
Nihayetinde bankanın, yönetmeliğinde ufak düzenlemeler ve sermayesinin %10’unun temin
edilmesi koşuluyla bakanlar kurulunca 26 Ocak 1927’de bankanın kuruluşuna izin verilmiştir
(BCA.30.18.1.1.22.85/20). Aynı gün Cumhurbaşkanlığı iznini de alan bankanın teşkili, 26
Mayıs 1927’de Kocaeli Mahkemesi tarafından da tescil edilmiştir. Bu durum 19 Haziran’da
İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuasında 32 numaralı ilan olarak yayınlanmıştır (Türkiye
Ekonomi Bankası, 2005, s. 41).
Başlangıç aşamasında 50.000 lira olan sermayeye 83 kişi kurucu hissedar olarak
kaydolmuştur. Bunlar arasında Ticaret Odası Birinci Başkanı Hasan Bedrettin, eski
Milletvekili Hafız Rüştü ve eski İktisat Bakanı Sırrı Bey’le birlikte, il genel meclisi üyeleri,
belediye başkanı, çeşitli meslek erbapları, fabrika sahipleri ve çiftçiler gibi toplumun her
kesiminden Türk girişimci bulunmuştur (Ulugün, 2015, s. 771). Kocaeli Halk Bankası bu
yönüyle İkinci Meşrutiyet döneminde taşrada şehir adlarıyla kurulan Konya Milli İktisat
Bankası, Karaman Milli Bankası, Manisa Bağcılar Bankası ve Milli Aydın Bankası gibi,
örnek olarak çoğaltılabilecek, kuruluşlarla benzerlik göstermiştir.
Bu bankaların
kurulmasındaki temel gaye, bulundukları bölgenin sanayii ve ticari açıdan kalkınmasını
sağlamak, yerli esnaflara kredi temin ederek girişimlerini desteklemekti. Aslında bir nevi milli
iktisat politikası düsturuyla Türk unsurlarının ticarette söz sahibi olmasına katkı
sağlayacaklardı. Bunun yapılmasında bankaların sermayesine dönemin iktidarı olan İttihat ve
Terakki ile devlet kademelerindeki görevli kişiler ve ticaretin her kesiminden sermayedarın
katkı sağladığı gibi Cumhuriyet döneminin sermayedar ve yönetim açısından milli olarak
nitelendirilebilecek kuruluşu olan Kocaeli Halk Bankası’nda da aynı durumun söz konusu
olduğuna tesadüf edilmiştir.
Dönemin iktidarı olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından teşvik edilen ve desteklenen
bankanın, yönetim kurulu başkanlığına Ticaret Odası Başkanı Babilazade Hüseyin Bedrettin,
yardımcılığına Kalemcizade Salih, üyeliğe ise tuhafiye ve aktariye tüccarı Rızazade Kemal,
Belediye Başkanı Abidin Beyzade Ferit, komisyoncu Ustrumcalıoğullarından Sabri, yaprak ve
tütün tüccarı Kavalalı Mustafa Sabri ve Kandıralı Asım Efendizade Raif Beyler seçilmiştir.
Mart 1934’te yapılan hissedarlar genel kurulu toplantısında görev süresi dolan, yönetim
kurulu üyelerinin yerine Hasan Bedrettin Raif ve Saadettin Beyler getirilmiştir (Tunç, 2020, s.
180).
Bunun dışında banka müdürlüğüne daha önceden İslam Bankası İzmit Şubesi müdürü olan
Edip Bey getirilmiştir. Muhasebe işlerinde ise Kocaeli Vapur Nakliyatı Şirketi muhasebecisi
Ziya Bey görevlendirilmiştir. Edip Bey’in banka müdürlüğünden sonra 1929’da bu görevde
Hakkı Önen Bey bulunmuştur. Ancak Hakkı Bey’in görevi, nedeni bilinmemekle beraber
uzun sürmemiştir. 1931 yılında İş Bankası eski muhasebecisi Rıfkı Bey’in müdür olarak
atanmasına kadar, müdürlük vazifesini vekaleten Salih Kalemcioğlu yürütmüştür. Banka
faaliyetine İzmit Hürriyet Caddesi’ndeki Ticaret ve Sanayi Odası’nın alt katında başlamıştır
(Türkiye Ekonomi Bankası, 2005, s. 34). Burası bankanın merkezi olarak faaliyetine devam
ederken 1981 yılı itibarıyla Bac Şubesi İnönü Caddesinde, Çarşı Şubesi İstiklal Caddesi,
Değirmendere Şubesi Çınarlık Meydanı, Karamürsel Şubesi Cumhuriyet Caddesi, Yarımca
Şubesi İstanbul-Ankara Yolu olmak üzere beş şubesinin mevcut olduğu görülmüştür (Ulugün,
2015, s. 809). Ancak 1956 yılındaki İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Resmî Gazete’de
verdiği ilanda bankanın adresi İzmit Tepecik Mahallesi Kemaliye Caddesi şeklinde
verilmiştir. Bu durumda bankanın merkezi ya başlangıçtaki adresinden buraya taşınmıştır ya
da burada yeni bir şube açılmıştır (Resmî Gazete, 1956, s. 13595).

www.istanbulkongresi.org

561

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

Hissedarlar genel kurulu toplantıları (23 Mart 1936, 11 Mart 1937, 5 Mart 1938, 11 Mart
1939, 23 Mart 1940, 8 Mart 1941) bir gelenek olarak İzmit Halkevi’nde yapılmıştır. (Resmî
Gazete, 1941, s. 424; Resmî Gazete, 1938, s. 9337; Resmî Gazete, 1939, s. 11270).
Toplantıya katılmak isteyen hissedarların en az beş hisse senedine sahip olması ve bunları
toplantı tarihinden 10 gün öncesine kadar bankanın merkezine iletmesi şart koşulmuştur
(Resmî Gazete, 1936, s. 6118). Diğer taraftan 23 Mart 1935’te hissedarlar genel kurulu
toplantısı İzmit Cumhuriyet Halk Partisi salonunda yıllık olağan şekilde gerçekleştirilmiştir.
Beş maddeden oluşan toplantı gündeminde ilk sırayı yönetim kurulu ve müfettiş raporunun
okunması almıştır. Akabinde 1934 yılının kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, söz konusu
yılın kârının paylaşım şekli, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin
atanması ve 1935 yılı müfettişlerinin tespiti şeklinde devam etmiştir ( Kocaeli Halk Bankası,
1935, s. 16). Bankanın 31 Mart 1934 tarihi itibarıyla birinci üç aylık bilançosuna göre
kasasında 8.005 Türk lirası değerinde banknot ile 40,65 kuruş bulunmaktaydı. Sermayesi
100.000 Türk lirası olan bu dönemde safi kâr miktarı 1.722,37 liraydı ( Kocaeli Halk Bankası,
1934, s. 13). Yılın sonunda ise gerek kasasında bulunan para 26.024,51 lira ile gerekse de safi
kârı 9.322,01 lira olarak artış göstermiştir( Kocaeli Halk Bankası, 1935b, s. 8).
Başlıca faaliyet alanı Kocaeli’ndeki küçük esnafa kredi sağlayarak, sanayi girişimlerini teşvik
etmek olmasına rağmen banka, eğitime destek vermek amacıyla 1937’de Adapazarı’nda bir
ortaokul yaptırılmasını sağlamıştır. Ayrıca 2 Mayıs 1938’de Marmara Yaprak Tütün Ticaret
Türk Limited Şirketi’ni kurmuştur. Nihayetinde banka faaliyetine devam ettiği müddetçe
ticari ve eğitim faaliyetlerinin yanında birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer almıştır
(Ulugün, 2018, s. 15).
Hissedarlar genel kurulu, 27 Ekim 1961 tarihli toplantısında banka ismindeki “halk”
kelimesinin çıkarılarak, bankanın adının Kocaeli Bankası T.A.Ş. olması yönünde bir karar
almıştır. Bu durum Kocaeli Ticaret Sicili Memurluğu tarafından uygun görülmüş ve bankanın
isminin 3 Kasım 1961’de tescil edildiği ilan edilmiştir (Türkiye Ekonomi Bankası, 2005, s.
41). Bu kararın alınmasında Halk Bankası ile isim karışıklığı yaşanması ihtimali etkili
olmuştur. Zira bu değişiklikten beş yıl önce Halk Bankası’nın isminin önüne Türkiye ibaresi
getirilerek yaşanılan karışıklığın en aza indirgenmesi gerektiği TBMM’deki oturumda dile
getirilmiştir (TBMM, 1956, s. 194). Kocaeli Bankası olarak faaliyetinin sonuna yaklaştığı bir
dönemde, 17 Mart 1982’de, Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu tebliğle Türk Parasını
Koruma Kanunu doğrultusunda ithalat, ihracat, görünmeyen kalemler ve sermaye
hareketleriyle ilgili işlemlerde yetkili kılınan bankalar listesine dahil edilmiştir (Resmî
Gazete, 1982, s. 8).
Kocaeli (Halk) Bankası’nın faaliyetini devam ettirdiği 55 yıllık sürede sermayesi birçok kez
artırılmıştır. İlk olarak kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmeden banka sermayesinin bir katı
artırılması kararıyla sermaye tutarı 100.000 liraya ulaşmıştır. Hatta 7 Ocak 1929 tarihi
itibarıyla sermaye miktarının artırılan kısmının tamamına hissedar kaydedildiği ve bahsi
geçen tutarın 4/1’inin ödendiği görülmüştür. Akabinde banka hissedarlar genel kurulu 8 Mart
1934’te fevkalade olarak toplanmış ve sermayenin 200.000 liraya çıkarılması kararını
almıştır. Bu sebeple ikinci tertip 100.000 liralık isme yazılı hisse senetlerinin kayıt ve
satışlarına başlanmıştır. Kaydolmak isteyen kişilerin 18 Nisan 1934’e kadar bankanın idare
merkezine müracaat etmeleri istenmiştir (Kocaeli Halk Bakasından, 1934a, s. 12). 9 Ağustos
1947 tarihli genel kurulu kararıyla banka sermayesinde 100.000 liralık bir artış kararı daha
alındığı ve bu durumun bakanlar kurulunca 11 Ağustos 1952’de onaylandığı malumatına
ulaşılmıştır. Böylece banka kuruluşunun üzerinden geçen 20 senede sermayesini 300.000
Türk lirasına, diğer bir deyişle başlangıçtaki sermaye tutarının altı katına çıkarmıştır. Ancak
sermaye artışının onaylandığı gün yapılan olağanüstü hissedarlar genel kurulu toplantısında
sermayenin 200.000 lira birden artırılması uygun görülmüştür. Bu şekilde artırılacak 300.000
liranın tamamına hissedar kaydedilmiş ve 4/1’ine denk gelen 75.000 lirasının ödenmiş
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vaziyette olduğu öğrenilmiştir (BCA.30.18.1.2.141.106/16.). 1956 yılı itibarıyla sermayesi
500.000 lira olurken hisseler her biri beşer liradan 100.000 hisseye bölünmüştür. Bu sırada
bankanın 125 kurucu hissesinin mevcut olduğu öğrenilmiştir. Bir kişiye beşten fazla kurucu
hissesi satılması uygun görülmemiştir (Resmî Gazete, 1956, s.13595). 29 Temmuz 1960’ta
alınan karar, bankanın sermayesinin 500.000 liradan 2.000.000 liraya çıkarılmasını
içermekteydi. 1967 yılındaki Kocaeli Birinci Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemesi davasında
bankanın davacı sıfatıyla, yönetmelikte banka sermayesinde 2.000.000 liradan 3.000.000 lira
olması şeklinde yapılan değişikliğin onaylanması istenmiştir. Buna göre hissedarlar genel
kurulunca artırılması kararlaştıran sermayenin tamamına hissedar kaydedilmiş ve bunun
250.000 lirası ödenmişti. Böylece mahkeme 14 Aralık’ta bankanın bu başvurusunu olumlu
karşılamış ve bankanın sermayesi resmen 3.000.000 liraya yükseltilmişti (Türkiye Ekonomi
Bankası, 2005, s. 43). Kısa süre sonra banka, sermayenin artırılması meselesinde tekrar
mahkemeye başvurmuştur. Bankanın 8 Aralık 1970 tarihli bu başvurusuna karşılık, 2.000.000
lira artırılarak toplam sermaye miktarının 5.000.000 lira olması mahkemece onaylanmıştır.
Banka artırılan miktarın 4/1’ine denk gelen tutarı yani 500.000 Türk lirasını Garanti Bankası
İstanbul Şubesine yatırmış ve bu tutar Ticaret Bakanlığı adına bloke edilmişti (Türkiye
Ekonomi Bankası, 2005, s. 45).
Banka hissedarlar genel kurulu 19 Mart 1976’da sermayeyi artırmak üzere olağanüstü nitelikli
bir toplantı tertip etmiştir. Nitekim toplantıda alınan karar gereğince, sermayesinin 10.000.000
liraya çıkarılması talebiyle davacı olarak Kocaeli Birinci Asliye Hukuk Mahkemesine
başvuruda bulunmuştur. Mahkeme 29 Temmuz 1976’da artırılacak sermaye tutarından
1.250.000 lirasının Yapı Kredi Bankası İzmit Şubesi’ne yatırıldığına dair dekontun ibrazıyla,
bankanın bu talebini uygun karşılamıştır (Türkiye Ekonomi Bankası, 2005, s. 47-48). Bundan
sonraki süreçte sermayenin 9 Haziran 1980’de 30.000.000 liraya yükseltildiği görülmüştür. 19
Temmuz 1982’de ise bankanın isminin Türk Ekonomi Bankası olması, merkezinin İstanbul
Beyoğlu’na taşınması ve sermayesinin 4.000.000.000’a çıkarılması konusunda bir mahkeme
kararı alınmıştır (Dünden Bugüne TEB, 2011, s. 5).
3. SONUÇ
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde kurulmuş bankalarla birlikte yerli
sermayedarlar vasıtasıyla mahalli bankaların kurulması devlet tarafından desteklenmiş ve
teşvik edilmiştir. Bu yerler arasında Kocaeli de bulunmuştur. Nitekim 1927’de 50.000 lira
sermaye ile Kocaeli (Halk) Bankası tesis edilmiştir. Bankanın kurucuları arasında tıpkı
Osmanlı Devleti döneminde yürütülen milli iktisat politikasında olduğu gibi Kocaeli eşrafı
önemli rol oynamıştır. Bankaya toplumun hemen her tabasından insan hissedar olmak yoluyla
destek sağlamıştır. Bununla birlikte bankanın kurulmasında öncü rolü vali, belediye başkanı
gibi devleti temsil eden kimseler almıştır.
Dönemin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisince desteklenen bankanın, yönetiminde de parti
önde gelenleri bulunmuştur. Hatta bankanın kurul toplantıları büyük çoğunlukla Kocaeli
Halkevi’nde gerçekleştirilmiştir. Sermayesi birçok kez yönetim kurulu toplantısıyla artırılan
bankanın ismindeki “halkı” ibaresi 1961 yılında Halk Bankası ile karışıklığa mahal
vermemesi amacıyla kaldırılmıştır. Böylece banka kurulduğu 1927’den itibaren 34 yıl
boyunca Kocaeli Halk Bankası olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Söz konusu tarihten
itibaren 1982’ye kadar ise 21 yıl Kocaeli Bankası ismiyle hizmette bulunmuştur. Banka
toplamda 55 yıllık faaliyetlerinin ardından 1982’de Türkiye Ekonomi Bankası’na
devredilmiştir. Cumhuriyet’in ilk milli bankaları arasında yer alan Kocaeli (Halk) Bankası,
böylece tarihe karışmıştır.
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ÖZET
Bu araştırmada, erkek su topu oyuncularının ve yüzücülerin bacak kuvveti, sırt kuvveti
ve pençe kuvveti değerlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Belirlenen amaç doğrultusunda bu
araştırma, nicel araştırma türünde, nedensel karşılaştırma modeline uygun olarak
gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki su topu oyuncuları ve yüzücüler
oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18 ile 34
arasında değişen, 32 erkek su topu oyuncusu ve 34 erkek yüzücü olmak üzere toplam 66
erkek sporcu oluşturdu. Su topu oyuncularının ve yüzücülerin bacak ve sırt kuvvetleri BacakSırt Dinamometresi ile ölçülürken; pençe kuvveti ise El Dinamometresi ile ölçüldü. Verilerin
analizi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket programında gerçekleştirildi. Ölçüm
sonuçlarının aritmetik ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri tespit
edildi. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile belirlenirken;
gruplar arası farklılıklar araştırmanın model ve tasarımına uygun olarak bağımsız örneklem ttesti kullanılarak belirlendi. Araştırmada, istatistiksel anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak
kabul edildi. Etki büyüklüğü değeri olarak Cohen’s d etki büyüklüğü kat sayısı hesaplandı.
Elde edilen verilerin istatistiki analiz sonuçlarına göre; araştırmaya katılan erkek su topu
oyuncularının ve erkek yüzücülerin bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinde
anlamlı bir farklılık belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıklarda; bacak kuvveti
değerlerinde erkek yüzücülerin erkek su topu oyuncularından, sırt kuvveti değerlerinde erkek
su topu oyuncularının erkek yüzücülerden, pençe kuvveti değerlerinde de yine erkek su topu
oyuncularının erkek yüzücülerden daha yüksek değerlere sahip oldukları saptandı(p<0.05).
Belirlenen tüm bu farklıların Cohen’s d etki büyüklüğü katsayıları ise orta düzeyde bulundu.
Sonuç olarak; erkek su topu oyuncularının sırt ve pençe kuvveti değerlerinin erkek
yüzücülerden, erkek yüzücülerin de bacak kuvveti değerlerinin erkek su topu oyuncularından
daha yüksek olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Su Topu, Yüzme.
ABSTRACT
In this study, it was aimed to compare the leg strength, back strength and hand grip
strength values of male water polo players and swimmers. In line with the determined
purpose, this research was carried out in the quantitative research type, in accordance with the
causal comparison model. While water polo players and swimmers in Turkey constitute the
universe of the research; the sample consisted of 66 male athletes, 32 male water polo players
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and 34 male swimmers, aged between 18 and 34, who wanted to participate in the research
voluntarily. While the leg and back strengths of water polo players and swimmers are
measured with Leg-Back Dynamometer; hand grip strength was measured with a Hand Grip
Dynamometer. The analysis of the data was carried out in the SPSS 22.0 statistical package
program for Windows. The arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum
values of the measurement results were determined. While the normality distribution of the
data was determined by Kolmogorov-Smirnov Normality Test; Differences between groups
were determined using the independent sample t-test in accordance with the model and design
of the study. Cohen's d effect size coefficient was calculated as the effect size value.
According to the results of the statistical analysis of the obtained data; a significant difference
was determined in the leg strength, back strength and hand grip strength values of male water
polo players and male swimmers participating in the study(p<0.05). Cohen's d effect size
coefficients of all these differences were found to be moderate. As a result; It can be said that
male water polo players' back and hand grip strength values can be higher than male
swimmers, and male swimmers' leg strength values can be higher than male water polo
players.
Keywords: Strength, Water Polo, Swimming.
GİRİŞ ve AMAÇ
Çeşitli spor branşlarında(atletizm, taekwondo, basketbol, voleybol, yüzme, hentbol,
beysbol, futbol, hokey, çim hokeyi vb.) kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik
olarak bilinen beş temel biyomotor yetinin öneminin yüksek seviyede olduğu
bilinmektedir(1). Ancak sürpriz bir şekilde bu biyomotor yetilerin etik bakımından çeşitli spor
popülâsyonlarıyla kıyaslama yapmaya dair çok az veri bulunmaktadır. Eğitmen ve antrenörler
çalışma sonuçlarını meslektaş ve akranlarıyla paylaşma noktasında çeşitli nedenlerden ötürü
gönülsüz davranmaktadırlar(2,3). Bunların sonucu olarak; sporcuların atletik performans
ölçümlerini yapan eğitmenler, antrenörler ve atletler için değerlendirme yapmak zor
olmaktadır. Bunlara ek olarak; atletlerin bilimsel değerlendirmelerini yapmak da sportif
branşlar kapsamında değişkenlik gösterebilmektedir(4). Meydana gelen olaylar diziliminde
bazı antrenörler problemlerin üstesinden gelebilmek adına, kendilerinden önce kullanılmış
olan testlerden elde edilen normatif verileri kullanarak; kendi sportif branşlarında yaptıkları
antrenmanları değiştirerek daha özgün hale getirmektedirler(5).
Olanaklar imkân tanıdığı takdirde, çeşitli sporcular için normatif veriler
sağlanmaktadır. Normatif verilerin mevcut olmadığı sportif veriler içinde tanımlayıcı veriler
sunulmaktadır(6).
Anlaşılacağı üzere; bu veriler hem atlet, hem antrenör ve eğitmenler hem de ilgili
alandaki araştırmacılar için ayrı ayrı önem taşımaktadır.
Tüm bu bilgilerden hareketle; bu araştırmanın amacı erkek su topu oyuncularının ve
yüzücülerin bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinin karşılaştırılarak branşlar
arasındaki farklılıkların incelenmesi olarak belirlendi.
GEREÇ ve YÖNTEM
Erkek su topu oyuncularının ve yüzücülerin bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe
kuvveti değerlerinin karşılaştırılmasının amaçlandığı bu araştırma nicel araştırma
desenlerinden nedensel karşılaştırma araştırması modeline uygun olarak gerçekleştirildi(7,8).
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki erkek sutopu oyuncuları ve yüzücüler
oluştururken; örneklemini ise; araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18-34(yıl)
arasında değişen, 32 erkek su topu oyuncusu ve 34 erkek yüzücü olmak üzere; toplam 66
erkek sporcu oluşturdu. Tüm ölçümler, ölçüm yapılan her günün aynı saatinde(saat: 15.0018.00) gerçekleştirildi.
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel veri toplama formu ve araştırma
kapsamında yer alan fiziksel ve fizyolojik performansın ölçümü için tercih edilen testlerden
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oluşturuldu. Araştırma kapsamında; sporculara ait tanımlayıcı değişkenler dışında; boy
uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti
ölçümleri yapıldı(9).
Araştırmaya katılacak olan tüm sporcuların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre
ve 100 gram hassaslığındaki SECA® 769 boy ölçerli dijital terazi ile belirlendi(10). Boy
uzunlukları, baş frankfort düzlemindeyken derin bir inspirasyonu takiben başın verteksi ile
ayak arasındaki mesafenin ölçülmesi ile belirlenecekken; vücut ağırlıkları ise standart spor
kıyafeti (şort, tişört) içerisinde, ayakkabısız bir şekilde standart tekniklere uygun olarak
belirlendi(11). Vücut kitle indeksi vücut ağırlığının kilogram cinsinden boyun metre
cinsinden karesine bölünmesiyle(kg/m2) hesaplandı(9).
Bacak kuvveti ölçümleri Takei marka sırt ve bacak(back and lift) dinamometresi
kullanılarak gerçekleştirildi(12). Bu dinamometre basınç prensibine göre çalışmaktadır.
Dinamometreye bir dış güç uygulandığında, çelik tel gerilir ve ibreyi hareket ettirir. Böylece
dinamometre üstünde bulunan gösterge, kişinin ne kadar kuvvet uyguladığını kilogram (kg)
cinsinden tespit eder(12). Ölçüm öncesi katılımcılara beş dakikalık ısınma protokolü
uygulandı(9,10,11,12). Isınma sonunda katılımcıların dizleri bükük durumda dinamometre
sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirmeleri istendi. Katılımcılar dizleri bükülü durumda
dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirerek, kollar gergin, dizleri 130–140
dereceler arasında bükülü durumda, sırt düz ve gövde hafifçe öne eğik durumda iken elleriyle
kavradığı dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda bacaklarını kullanarak yukarı
çektiler. Bu ilk çekiş bir deneme oldu ve sonrasında bu test tam dinlenme aralığı verilerek iki
kez tekrar edilerek her katılımcı için en iyi değer kg cinsinden skor olarak
kaydedildi(9,10,11,12).
Sırt kuvvetinin ölçümleri Takei marka sırt ve bacak (back and lift) dinamometresi
kullanılarak gerçekleştirildi(13,14,15). Katılımcılar dizleri bükük durumda dinamometre
sehpasının üzerine ayaklarını yerleştirerek, kollar gergin, sırt düz ve gövde hafifçe öne
eğikken, elleri ile kavradığı dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda sırt kaslarını
kullanarak yukarı çekmeleri istendi. Ölçüm öncesi katılımcılara beş dakika ısınma protokolü
uygulandı. Katılımcılardan dizleri gergin durumda dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını
yerleştirmeleri istendi. Bu durumda iken kollar gergin, sırt düz ve gövde hafifçe öne eğikken,
elleriyle kavradıkları dinamometre barını dikey olarak maksimum oranda yukarı çekmeleri
istendi. Bu ilk çekiş bir deneme oldu ve sonrasında bu test tam dinlenme aralığı verilerek iki
kez tekrar edilerek her katılımcı için en iyi değer kg cinsinden skor olarak
kaydedildi(13,14,15).
Pençe kuvvetinin ölçümleri Takei marka Hand Grip(El dinamometresi) kullanılarak
gerçekleştirildi. Katılımcılar beş dakika ısındıktan sonra, ayakta iken ölçüm yapılacak kolunu
bükmeden ve vücuduna temas etmeden, kol vücuda 45°’ lik açıda iken ölçümler alındı. Bu
durum dominant el için bir deneme ve sonrasında da bu test iki defa tam dinlenme aralığı
verilerek tekrar edildi. Dominant el için en iyi değerler kg cinsinden skor olarak
kaydedildi(9,10,11,12,13,14,15).
Verilerin çözümlenmesi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket programında yapıldı.
Veri toplama araçlarından elde edilen parametreler için aritmetik ortalama(X), standart
sapma(Ss.), maksimum(maks.) ve minimum(min.) değerler belirlendi. Verilerin normallik
dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile tespit edildi. Parametrik test
varsayımlarının sağlanması halinde gruplar arası farklılıklar, araştırmanın tasarımına uygun
olarak bağımsız örneklem t-testi kullanılarak belirlendi. Bunlara ek olarak; araştırmada
istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Etki büyüklüğü değeri olarak ise
Cohen’s d etki büyüklüğü değeri hesaplandı(16,17).
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BULGULAR
Erkek su topu oyuncuları ve yüzücülerin bacak, sırt ve pençe kuvveti değerlerinin
karşılaştırıldığı bu araştırmaya ait bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de detaylı olarak
verilmektedir.
Tablo 1. Araştırma Katılan Erkek Su Topu Oyuncularının ve Yüzücülere Ait Tanımlayıcı
Veriler
Parametre(Birimi) Minimum
X̄ ± Ss.
Branş
n
Maksimum
Yaş(yıl)
18,0
32,0
24,1± 2,2
Boy Uzunluğu(m)
1,75
1,90
1,81± 0,2
Vücut Ağırlığı(kg)
71,0
96,0
78,6± 4,2
2
32
BKİ(kg/m )
20,8
24,3
21,9± 1,7
Su Topu
Bacak Kuvveti(kg)
64,00
142,00
113,5± 21,1
Sırt Kuvveti(kg)
101,00
123,0
110,9± 9,3
Pençe Kuvveti(kg)
45,0
55,0
50,4± 3,9
Yaş(yıl)
18,0
34,0
25,3± 2,2
Boy Uzunluğu(m)
1,73
1,91
1,80± 0,2
Vücut Ağırlığı(kg)
70,0
97,0
77,1± 3,0
2
34
BKİ(kg/m )
20,4
24,6
22,1± 1,8
Yüzücü
Bacak Kuvveti(kg)
68,00
144,00
121,5± 18,5
Sırt Kuvveti(kg)
96,00
113,0
105,3± 8,4
Pençe Kuvveti(kg)
41,0
52,0
48,6± 3,8
Tablo 1’de; araştırmaya katılan erkek su topu oyuncularının ve yüzücülerin yaş, boy
uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi(BKI), bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe
kuvveti değerleri detaylı olarak verilmektedir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Erkek Su Topu Oyuncularının ve Yüzücülerin Bacak, Sırt ve
Pençe Kuvveti Değerlerinin Karşılaştırılması
X̄ ± Ss.
Parametre
Branş/
n
t
Sd.
p
Cohen’s d
Bacak Kuvveti Su Topu 32 112,5± 20,1
2,778
64
,011*
,54
(kg)
Yüzme 34 122,8± 18,1
Sırt Kuvveti Su Topu 32 110,9± 9,3
3,112
64
,006*
,63
(kg)
Yüzme 34 105,3± 8,4
Pençe Kuvveti Su Topu 32 50,4± 3,9
2,919
64
,009*
,52
(kg)
Yüzme 34 48,4± 3,8
*
p<0.05
Tablo 2’de; araştırmaya katılan erkek su topu oyuncularının ve erkek yüzücülerin
bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinde anlamlı bir farklılık
belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıklarda; bacak kuvveti değerlerinde erkek yüzücülerin
erkek su topu oyuncularından, sırt kuvveti değerlerinde erkek su topu oyuncularının erkek
yüzücülerden, pençe kuvveti değerlerinde de yine erkek su topu oyuncularının erkek
yüzücülerden daha yüksek değerlere sahip oldukları saptandı(p<0.05). Belirlenen tüm bu
farklıların Cohen’s d etki büyüklüğü değerleri ise orta düzeyde bulundu.
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SONUÇ
Erkek su topu oyuncularının ve yüzücülerin bacak, sırt ve pençe kuvveti değerlerinin
karşılaştırıldığı bu araştırmada, erkek su topu oyuncularının bacak kuvveti(kg) değerleri
ortalama 112,5± 20,1, sırt kuvveti(kg) değerleri ortalama 110,9± 9,3, pençe kuvveti(kg)
değerleri ortalama 50,4± 3,9 olarak belirlenirken; erkek yüzücülerin bacak kuvveti(kg)
değerleri ortalama 122,8± 18,1, sırt kuvveti(kg) değerleri ortalama 105,3± 8,4, pençe
kuvveti(kg) değerleri ortalama 48,4± 3,8 olarak belirlendi.
Araştırmaya katılan erkek su topu oyuncularının ve erkek yüzücülerin bacak kuvveti,
sırt kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinde anlamlı bir farklılık bulundu. Bulunan bu
farklılıklarda; bacak kuvveti değerlerinde erkek yüzücülerin erkek su topu oyuncularından,
sırt kuvveti değerlerinde erkek su topu oyuncularının erkek yüzücülerden, pençe kuvveti
değerlerinde de yine erkek su topu oyuncularının erkek yüzücülerden daha yüksek değerlere
sahip oldukları tespit edildi(p<0.05). Belirlenen tüm bu farklıların Cohen’s d etki büyüklüğü
değerleri ise orta düzeyde bulundu.
Sonuç olarak; erkek yüzücülerin bacak kuvveti değerlinin erkek su topu
oyuncularından, erkek su topu oyuncularının da sırt ve pençe kuvveti değerlerinin erkek
yüzücülerden daha yüksek olabilecekleri söylenebilir.
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Özet
Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada hem taleplerde ve müşteri beklentilerinde hem
de üretim şekilleri ve kapasitelerinde büyük değişiklikler olmuştur. İşletmelerin Pazar payları
değişmiş, pek çok işletme kapanmak zorunda kalırken pek çok yeni işletme de faaliyet
göstermeye başlamıştır. Bu da rakiplerin artmasına ve Pazar paylarının azalmasına neden
olmuştur. İşletmeler pandemi öncesi dönemdeki tercih edilirliklerini devam ettirebilmek veya
daha da arttırmak için kalitelerine daha fazla önem vermelidirler. Bu durum pek çok sektör
için bu şekilde olmaktadır. Bu çalışmada da lastik üretim sektöründe faaliyet gösteren
uluslararası bir işletmenin üretim kapasitesinde yaşanan problem ele alınmaktadır. İşletmede
yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı önümüzdeki dönem için hem üretim kapasitesinin hem de
ürün kalitesinin, işletme genel merkezinden gelen üretim ve kalite hedeflerine
ulaşılamayacağı düşünülmektedir. Önümüzdeki dönem için üretim hedeflerine
ulaşılamayacak olmasının nedeninin üretimde kullanılan bazı makinelerde darboğaz yaşandığı
düşünülmektedir. Bu çalışmada bu problemlerin çözümü için yapılan iyileştirme çalışmaları
anlatılacaktır. Öncelikle işletmede yapılan üretim için bir akış şeması hazırlanmış ve üretim
süreci analiz edilmiştir. Makinelerdeki üretim için standart zaman ve çevrim süresi
hesaplamaları yapılarak darboğazlar belirlenmiştir. Daha sonra darboğazları giderecek şekilde
hat dengeleme çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ve iyileştirme önerileri ile
işletmenin üretim ve kalitede yaşadığı problemlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Standart Zaman, Çevrim Süresi, Hat Dengeleme, Süreç İyileştirme
Abstract
With the Covid-19 pandemic, there have been great changes in both demands and customer
expectations, as well as production patterns and capacities, all over the world. Market shares
of businesses have changed, many businesses have had to close, and many new businesses
have started to operate. This has led to an increase in competitors and a decrease in market
shares. Businesses should attach more importance to their quality in order to maintain or
further increase their preferability in the pre-pandemic period. This is the case for many
industries. In this study, the problem experienced in the production capacity of an
international company operating in the tire production sector is discussed. Due to some
problems experienced in the enterprise, it is thought that both the production capacity and
product quality will not be able to reach the production and quality targets coming from the
enterprise headquarters for the upcoming period. It is thought that the reason why the
production targets will not be achieved for the upcoming period is that some machines used in
production are experiencing bottlenecks. In this study, improvement studies to solve these
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problems will be explained. First of all, a flow chart was prepared for the production in the
enterprise and the production process was analyzed. Bottlenecks were determined by making
standard time and cycle time calculations for production in machines. Then, line balancing
work was carried out to eliminate the bottlenecks. With these studies and improvement
suggestions, it is aimed to eliminate the problems experienced by the company in production
and quality.
Keywords: Standard Time, Cycle Time, Line Balancing, Process Improvement
1. GİRİŞ
Rakiplerin her geçen gün arttığı günümüz iş dünyasında, işletmelerin müşteriler tarafından
tercih edilirliklerini korumaları çok kolay olmamaktadır. İşletmeler Pazar paylarını
koruyabilmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için kaliteyi arttırmak,
maliyetleri düşürmek gibi pek çok uygulama yapmaktadır. Üretim çevrim sürelerini azaltmak
da ürünlerin müşteriye daha erken ulaşmasını sağlayacağından müşteri memnuniyetini
arttırmak isteyen işletmeler tarafından tercih edilen yöntemlerden biridir.
Literatürde çevrim süreleri ile yapılan pek çok çalışma bulmak mümkündür. Fu ve ark.
(2022), gerçek bir endüstriyel vaka çalıştıkları uygulamalarında, çevrim süresini azaltmayı
hedefleyen bir çalışma yapmışlardır. Öztürk (2020), beklenen toplam maliyeti minimum
yapabilmek için optimal çevrim süresini ve üretim miktarını hesaplayan bir algoritma
geliştirmiştir. Kaymaz ve Çavdur (2018), yeniden işleme istasyonunun standart bir iş
istasyonu olarak kullanılmasını dikkate alarak çevrim süresini minimize etmeye
çalışmışlardır. Çakırgöz ve ark. (2016) jant üretim işletmesi için yaptıkları çalışmalarında
takım yolu değişikliği ile çevrim sürelerinin iyileştirilmesini hedeflemişlerdir.
İşletmenin hedeflediği bir amacı gerçekleştirmek için çevrim süresinin, istasyon sayısının, vb
azaltılmasına yönelik çalışmalar hat dengeleme çalışmalarıdır. Hat dengeleme literatürde
popüler olan bir konudur. Erozan ve Müminoğlu (2020) çalışmalarında otomotiv yan sanayi
tedarikçisinde hatlarda katma değer üretmeyen faaliyetleri ortadan kaldırmak için hat
dengeleme yapmışlardır. Eryürük ve ark. (2014) etek üretimi yapan bir işletmede hat
dengelemesi çalışmışlardır. Gökçen ve ark. (2002) servis sektöründe hizmet veren
işletmelerde de hat dengeleme yapılabileceğini belirtmişler ve bir fizik tedavi ve
rehabilitasyon kliniğinde hat dengeleme uygulama çalışması yapmışlardır.
Bu çalışmada da lastik üretim sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir işletmenin üretim
kapasitesinde yaşanan problem ele alınmaktadır. İşletmede yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı
önümüzdeki dönem için hem üretim kapasitesinin hem de ürün kalitesinin, işletme genel
merkezinden gelen üretim ve kalite hedeflerine ulaşılamayacağı düşünülmektedir.
Önümüzdeki dönem için üretim hedeflerine ulaşılamayacak olmasının nedeninin üretimde
kullanılan bazı makinelerde darboğaz yaşandığı düşünülmektedir. Bu çalışmada bu
problemlerin çözümü için yapılan iyileştirme çalışmaları anlatılacaktır. Öncelikle işletmede
yapılan üretim için bir akış şeması hazırlanmış ve üretim süreci analiz edilmiştir.
Makinelerdeki üretim için standart zaman ve çevrim süresi hesaplamaları yapılarak
darboğazlar belirlenmiştir. Daha sonra darboğazları giderecek şekilde hat dengeleme
çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ve iyileştirme önerileri ile işletmenin üretim ve
kalitede yaşadığı problemlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
2. MATERYAL
Zaman etüdü, belirli bir performans beklenen bir faaliyeti gerçekleştirirken gereken zamanın
tespiti için gözlemlerin yapıldığı bir iş ölçümü tekniği olarak tanımlanabilir (Dizdar ve Özen,
2001). Zaman etüdü çalışmaları; işin planlanmasında, iş programlarının tespitinde, üretimin
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programlanmasında, müşteriye teslim takviminin belirlenmesinde, ürünün maliyetinin
hesaplanmasında kullanılmaktadır (Gümüşay, 2006). Daha kısa çevrim süresi, daha düşük
üretim maliyeti anlamına gelmektedir ve işletmenin pazardaki rekabet gücünü arttırır.
Üretim hatlarının bekleme ve/veya ara stok birikimi olmadan daha verimli çalışabilmesi için,
yapılacak görevlerin iş istasyonlarına çevrim sürelerini aşmayacak şekilde dağıtılması
gerekmektedir. Bu süreç hat dengeleme olarak adlandırılmaktadır (Tosun, 2020). Hat
dengeleme, daha yüksek makine ve işgücü kullanımını sağlamak ve atıl zamanları en aza
indirmek için birbirini takip eden görevlerin mümkün olduğunca iş istasyonları şekilde
gruplandırıldığı bir yöntemdir (Akın, 2015).
3. UYGULAMA
İş Akış Şemasının Hazırlanması
İşletmenin lastik üretim sürecini analiz etmek için, üretim hattındaki iş adımları analiz
edilerek sürecin iş akış şeması hazırlanmıştır. Oluşturulan akış şeması sürecin standart zaman
hesabında, çevrim süresinin hesaplanmasında ve darboğazların belirlenmesinde destek
olacaktır.
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Şekil 1: Lastik üretimi iş akış şeması
Standart Zaman ve Çevrim Süresi Hesabı, Darboğaz Belirleme
Standart zaman hesabı, analiz edilen iş akış şemasından hareketle, iş adımlarının işlem
sürelerinin takibi, değerlendirilmesi ve hesaplamasında kullanılmaktadır. Standart zaman
hesaplanarak üretim hattında iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenecektir. Tablo 1’de yapılan
standart zaman hesabı gösterilmektedir (GZ: gözlenen zaman, TZ: temel zaman, tem: tempo).

Tablo 1: Zaman Etüdü Tablosu
Devre
No
El
1
2
3
4
.
N
o
G
1,62 1,65 1,56 1,63
Z
1
TZ 1,45 1,48 1,40 1,46
G
3
3,25 3,12 3,76
Z
2
TZ 2,7 2,92 2,80 3,38
G 10,6 10,5 10,8 10,7
6
6
4
3
Z
3
TZ 9,59 9,50 9,75 9,65
G
3,96
4
4,3
4
Z
4
TZ 3,56 3,6 3,87 3,6
G
8,12 8,44 7,92 8,66
Z
5
TZ 7,30 7,59 7,12 7,79
G 12,8 13,0 13,2 13,1
4
1
2
5
Z
6
11,5 11,7 11,8 11,8
TZ
5
0
9
3
12,4
G 13,3 14,1
12,3
5
4
3
Z
7
12,0 12,7 11,0 11,1
TZ
1
2
7
8
11,1
G 11,4 11,6
11,2
5
6
7
Z
8
10,3 10,4 10,0 10,0
TZ
0
9
8
5
11,4
G 11,4 11,6
11,2
5
6
3
Z
9
10,3 10,4 10,0 10,2
TZ
0
9
8
8
10 G 1,61 1,64 1,57 1,62
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1,62

1,61

1,45

1,45

3,74 3,374
3,36 3,036
10,5 10,67
9
6
9,53 9,60
4,2

4,09

3,78

3,68

8,34

8,29

7,50
12,9
4
11,6
4
14,7
8
13,3
0
11,6
6
10,4
9
14,7
8
13,3
0
1,6

7,46
13,03
2

Te
m.

∑ Xi

∑ Xi2

N

Pay

St.
Zm.

0,9

8,08

13,06

0,13
8

0,1
5

1,67

0,9

16,8
7

57,42

3,53

0,1
5

3,49

0,9

53,3
8

569,9
3

0,03

0,1
5

11,0
4

0,9

20,4
6

83,81

0,42

0,1
5

4,23

0,9

41,4
8

344,4
4

0,38

0,1
5

8,58

0,9

65,1
6

849,2
6

0,04

0,1
5

13,4
8

0,9

67

902,4
0

2,05

0,1
5

13,8
6

0,9

57,1
4

653,2
2

0,13

0,1
5

11,8
2

0,9

60,5
2

741,5
9

4,94

0,1
5

12,5
2

0,9

8,04

12,93

0,08

0,1

1,66

11,72
13,4
12,06
11,42
10,28
12,10
10,89
1,60
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5

Z

11

12

13

14

15

16

17

18

1,44

1,47

1,41

1,45

1,44

1,44

3,01

3,29

3

3,75

3,75

3,36

2,70
10,6
6
9,59

2,96
10,5
6
9,50

2,7
10,8
4
9,75

3,37
10,7
3
9,65

3,37 3,02
10,5
10,67
9
9,53 9,60

3,97

4,67

4,42

3,99

3,77 4,164

3,57

4,20

3,97

3,59

3,39

3,74

8,1

8,45

7,89

8,69

8,35

8,29

7,29
12,7
9
11,5
TZ
1
G
13,3
Z
11,9
TZ
7
G
11,5
Z
10,3
TZ
5
G 11,5
1
Z
10,3
TZ
5

7,60
13,0
3
11,7
2
14,1
8
12,7
6
11,6
9
10,5
2
11,6
9
10,5
2

7,10
13,2
5
11,9
2

7,82
13,1
9
11,8
7
12,4
6
11,2
1
11,2
2
10,0
9
11,4
2
10,2
7

7,51
12,9
4
11,6
4
14,7
9
13,3
1
11,6
1
10,4
4
14,7
9
13,3
1

7,46

TZ
G
Z
TZ
G
Z
TZ
G
Z
TZ
G
Z
TZ
G
Z

12,3
11,0
7
11,2
1
10,0
8
11,1
8
10,0
6

3,97

0,1
5

3,47

0,03

0,1
5

11,0
4

2,51

0,1
5

4,30

344,5
0

0,44

0,1
5

8,58

65,2

850,3
4

0,06

0,1
5

13,4
9

0,9

67,0
3

903,2
4

2,06

0,1
5

13,8
7

0,9

57,2
3

655,2
5

0,11

0,1
5

11,8
4

0,9

60,5
9

743,2
8

4,93

0,1
5

12,5
4

0,9

16,8

57

0,9

53,3
8

569,9
3

0,9

20,8
2

87,23

0,9

41,4
8

0,9

13,04
11,73
13,40
12,06
11,44
10,30
12,11
10,90

Toplam Standart Zaman (sn)

161,59
6

Tablo 1 ‘de belirtilen standart zaman hesabında temel zaman gözlemlenen zamandan yola
çıkılarak hesaplanmaktadır.
Temel Zaman = Gözlemlenen Zaman * Tempo
GZ ortalama değeri (ort); gözlemlenen ölçüm değerlerinin toplamının yapılan ölçüm sayısına
bölümü ile elde edilir. TZ ortalama değeri (ort) ise; temel zaman değerlerinin toplamının
yapılan ölçüm sayısına bölümü ile elde edilir. Tempo değeri; yapılan işin yüzde kaç
verimlilikte olduğunu gösteren bir sayısal değerdir. Toplam Xi değeri; gözlemlenen eleman
için yapılan ölçüm sonuçlarının toplamıdır. Toplam Xi2 değeri; gözlemlenen eleman için
yapılan ölçüm sonuçlarının karelerinin toplamıdır. N değeri; yapılan zaman ölçümü için kaç
deneyin yapılması gerektiğini belirten bir değerdir ve belirtilen güven aralığına göre
değişkenlik göstermektedir. Pay değeri; yapılan iş için verilebilecek toleranstır. Toplam
standart zaman değeri; her bir elemanın standart zamanının toplamına eşittir.
Tablo 1’deki hesaplamaya göre çevrim süresine eşit olan istasyon darboğaza neden
olmaktadır. Buna göre darboğazı oluşturan istasyon R-1 makinesine aittir.
Hat Dengeleme
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Mevcut üretim hattı için dengeleme çalışması, Sıralı Pozisyon Ağırlık metoduyla yapılacaktır.
Darboğaz oluşturan R-1 cinsi makineden yeni bir tane daha olması durumunda da yine Sıralı
Pozisyon Ağırlık metodu ile hat dengeleme yapılacaktır. Şekil 2’de 12 istasyondan oluşan
lastik üretim hattının akış şeması gösterilmektedir.

Şekil 2: Lastik üretimi hattının iş akış şeması
Şekil 2’de gösterilen mevcut üretim hattının takt zamanı hesaplaması tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2: Mevcut üretim hattı takt zamanı hesabı
Pozisyon
Kalan süre
İstasyon
Görev
Süre (sn)
Hazır görevler
ağırlığı
(sn)
a
86
801
1
4
b
25
715
a
2
65
c
26
690
a
3
39
d
22
664
a
4
17
e
81
642
a,b,c,d
5
9
f
37
561
a,b,c,d,e
6
53
g
40
524
a,b,c,d,e
7
13
h
80
484
a,b,c,d,e,f
8
10
k
161
404
a,b,c,d,e,f,h
9
-71
l
83
243
a,b,c,d,e,f,h,k
10
7
m
82
160
a,b,c,d,e,f,h,k,l
11
8
a,b,c,d,e,f,h,k,l,
n
78
78
12
12
m
801
90
Takt süresi
90
Üretim
4600
sayısı
Mevcut makinelerle hat dengeleme yapılması ile oluşan yeni üretim hattının akışı şekil 3’de
gösterilmektedir.
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Şekil 3: Lastik üretim hattının hat dengelemesi
Şekil 3’den de görüleceği üzere hat dengeleme çalışması sonucunda hattın yeni hali 6
istasyondan oluşmaktadır. Yeni üretim hattının dengelenmiş çevrim süresi hesabı tablo 3’de
gösterilmektedir.
Tablo 3: Yeni üretim hattı için dengelenmiş çevrim süresi hesabı
İstasyon
Görev
Süre(sn)
Kümülatif toplam
1
a
86
86
b
25
25
c
26
51
2
d
22
73
e
81
154
f
37
37
g
40
77
3
h
80
157
4
k
161
161
5
l
83
83
m
82
165
6
n
78
78
Çevrim süresi
Üretim sayısı

170,02
2435

Kalan süre (sn)
84
16

13
9
5
92
135

170

Bu darboğazın giderilmesi için R-1 makinesinden yeni bir tane daha olması durumunda hattın
dengelenmiş hali şekil 4’de gösterilmektedir.

Şekil 4: Yeni makinenin gelmesinden sonra dengelenmiş üretim hattı
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Bir tane daha R-1 makinesinin eklenmesi ile oluşturulan yeni üretim hattının takt zamanı
hesaplamaları tablo 4’de gösterilmektedir. Yeni makine alımı ile istenilen takt süresine
ulaşılmıştır. Paralel istasyon modeli kullanılarak darboğaz iyileştirilmiştir.

Tablo 4: Yeni makinenin eklenmesi ile üretim hattının takt süresinin hesaplanması
Süre
Pozisyon
Kalan süre
İstasyon
Görev
Hazır görevler
(sn)
ağırlığı
(sn)
a
86
801
1
2
b
25
715
a
63
c
26
690
a
2
62
d
22
664
a
66
e
81
642
a,b,c,d
3
7
f
37
561
a,b,c,d,e
51
4
g
40
524
a,b,c,d,e
48
h
80
484
a,b,c,d,e,f
5
8
k
81,5
402,5
a,b,c,d,e,f,h
6
6,5
k1
79,5
323
a,b,c,d,e,f,h
7
8,5
l
83
240
a,b,c,d,e,f,h,k
8
5
m
82
158
a,b,c,d,e,f,h,k,l
9
6
a,b,c,d,e,f,h,k,l,
n
78
80
10
10
m
801
88,010
Takt süresi
88
2
Üretim
4704
sayısı
4. SONUÇ
Lastik üretimi yapan işletmede mevcut durumda üretim genel hattı içinde darboğaz oluşma
durumu söz konusu idi. Oluşan darboğaz sebebiyle üretim kapasitesi azalmakta ve aynı
zamanda bu durum diğer istasyonlarda da beklemelere yol açmaktaydı. Bu problemin ortadan
kaldırılması için öncelikle lastik üretim hattı incelenerek iş akış şeması oluşturuldu, daha
sonra makinelerin standart zaman hesaplamaları yapılarak çevrim süresi hesaplandı ve hatta
oluşan darboğaz tespit edildi. Hem mevcut durum için hem de darboğaz oluşturan R-1
makinesinden bir tane daha alınması durumu için hat dengeleme çalışması yapılarak sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Sonuçta yeni alınan makine ile birlikte hattın çevrim süresinde hedeflere
ulaşıldığı görülmüştür.
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BLUE LAWS: A PERSPECTIVE ON INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAWS
RELATED TO BLUE ECONOMY AND NEED FOR HARMONISATION OF LAWS AS
‘BLUE LAWS’ TO FACILITATE PROTECTION AND PROMOTION OF MARINE
ENVIRONMENT AND MARITIME TRADE TO SUSTAIN ‘BLUE GROWTH’ AND
‘BLUE ECONOMY.’
Ph.D. Harsh PATHAK
Advocate, Supreme Court of India
ಯWe are bound by the law, so that we may be free.”
― Marcus Tullius Cicero
Abstract :
As per the World Bank, blue economy is the "sustainable use of ocean resources for
economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean ecosystem."
European Commission defines it as, ”All economic activities related to oceans, seas and coasts.
The Blue economy is an emerging sector with opportunities and therefore, needs a harmonised
public and private laws at national and international level. This paper is based on author’s
proposal for dedicated laws and harmonisation of laws at domestic and international level though a
unified and codified common laws as “Blue Laws” and dedicated institutional framework for its
regulation and development for sustainable development of marine, industrial and coastal
ecosystem. As “Blue Laws” for ಫBlue Economy ಬis an emerging concept which encourages better
stewardship of our ocean or ಫblue ಬresources through laws balancing economy and environment.
The blue economy goes beyond viewing the ocean economy solely as a mechanism for
environmental concern and economic growth. In the ಫbusiness-as-usual ಬmodel, large-scale
industrial nations have seen the development of their ocean economies through the exploitation of
maritime and marine resources – for example through shipping, commercial fishing, marineagriculture , tourism , education , heritage and the oil, gas, minerals and mining industries - often
without a view to the effects their activities have on the future health or productivity of those same
resources. As same water resource has different regulatory framework due to different costal states
, requires unification with harmonisation with international laws. The establishment and
development of effective legal, regulatory and institutional frameworks for the blue economy as
‘Blue Laws’ are crucial steps toward structuring and guiding its growth and opportunity. The
existing Legal, regulatory, and institutional frameworks require thorough review in order to
understand the blue economyಬs institutional environment, identify existing gaps, and take advantage
of collaborative synergies to establish a common code as ‘Blue Laws’. Similar to the ಫGreen Lawsಬ,
the ಯBlue Laws” on welfare legislation model aims for improvement of human well-being, trade
opportunities and socio-economic equity, while significantly reducing environmental risks and
ecological scarcities for the global community. The United Nations ಬSustainable Development
Goals (SDGs), especially SDG14 ಫlife below waterಬ, recognises the requirement for ambitious, coordinated actions to sustainably manage, protect and preserve our ocean , for the sake of present
and future generations, further strengthening the concept of ‘Blue Laws’.
Key words: Blue Economy, Blue Laws, Maritime Trade, Marine Environment, Sustainability
JEL Code: K33
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Introduction: Oceans are the worldಬs single largest ecosystem, covering nearly 3/4th of the earthಬs
surface, where according to estimates by the Global Ocean Commission, ocean resources contribute
five percent of the worldಬs GDP, secure the jobs of three billion people, and sustain the livelihoods
of 350 million. This clearly demonstrates the importance of ocean based economy for humanity at
all times. ಫBlue Economy ಬ(BE) conceptualises the oceans as ಯshared development spaces”. It is
defined by the World Bank as the ಯsustainable use of ocean resources for economic growth,
improved livelihood and jobs, and ocean ecosystem health.”Blue economy is a shift from the old,
ಯbrown” business-as-usual development model where oceans are perceived as a means of free
resource extraction and waste dumping. This paradigm does not consider the costs of the negative
externalities to resource accounting, failing to take into cognisance the costs of environmental
damage and ecological imbalance by consumption.
The United Nations has recognized the importance of the blue economy and its important role in a
sustainable future for the worldಬs oceans. Sustainable Development Goal 14, aims to ಯconserve and
sustainably use the oceans, seas and marine resources.” Recognizing the great potential of the blue
economy, world leaders and scientists united for strategic talks about the future of our oceans at the
first Sustainable Blue Economy Conference held in Nairobi, Kenya, in November 2018. The core of
Blue economy is to realize socio-economic development and dynamic balance of resources and
environment. In their second preparatory meeting summary, The United Nations Commission on
Sustainable Development acting as the Preparatory Committee highlighted approaches to adopt
ಯblue economy,” and believes it is consistent with the core contents of RIO+20 Summit.
There are two elements for the Blue Economy –
i.
The first is the necessity of protecting and restoring where needed the existing ocean
resource base that already supplies food and livelihoods to billions of people.
ii.

The other side of the Blue Economy is where opportunities may exist for enhanced
or new sustainable economic activity derived from the ocean.

Since the 21st century, the concept of the ಯBlue Economy” has become increasingly popular.
International society believes that blue economy covers three economic forms: economy coping
with global water crisis (McGlade et al., 2012); innovative development economy2(Pauli, 2009)
and development of marine economy(Behnam, 2012)1. In context of India, Blue economy holds
great potential as seen from the following points:
Blue Economy and areas for collaborative Blue laws : The Indian Ocean Region is abundant
with resources, particularly in the sectors of fisheries, aquaculture, ocean energy, sea-bed mining
and minerals, and provides tremendous economic opportunities to develop marine tourism and
shipping activities. Commercial and artisanal fisheries sustain the livelihoods of more than 38
million people worldwide.
1. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00261/full#B45
In the Indian Ocean, fish production increased drastically from 861,000 tons in 1950 to 11.5 million
tons in 2010. The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) report states that while
other world oceans are nearing their fisheries limit, in certain areas, the Indian Ocean‟s resources
have the potential to sustain increased production.
Polymetallic nodules and polymetallic massive sulphides are the two mineral resources of
commercial interest to developers in the Indian Ocean. India had received exclusive rights for the
exploration polymetallic nodules in 1987, in the Central Indian Ocean Basin. Since then, it has
explored four million square miles and established two mine sites.The Indian Ocean Region is of
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strategic importance to Indiaಬs economic growth as the most of the countryಬs oil, and gas is imported
through the sea. Further, this dependency is expected to rise by 2025 exponentially
The Indian Ocean Region presents tremendous trade potential for the country. The countries in the
Indian Ocean Rim Association (IORA) exhibited significant dynamism in the past few years as the
trade in the region increased by over four times.
Under the Make in India program of the Government, shipbuilding industry can benefit from a
major thrust. This industry has a high multiplier effect on investment and can accelerate industrial
growth along with its large number of associated industries.
The India Maritime Security Strategy published by the Indian Navy articulates countryಬs policy in
the Indian Ocean region. It states that in the Indian Ocean region, India is committed to Building
Indian Ocean Region as a frontier of sustainable economic development.
The Sagarmala project, launched by the Ministry of Shipping, is the strategic initiative for port-led
development through the extensive use of IT enabled services for modernisation of ports. It tackles
the issue of underutilized ports by focussing on port modernization, efficient evacuation, and
coastal economic development.
Shipping and transport, fisheries and aquaculture, seabed mining, energy from the oceans and
tourism are all areas for ಫblue growthಬ.It is clear, however, that governance arrangements are already
under strain in these areas, and intensified ocean activities will place further pressure on the ocean
environment and marine resources. It has been said that ಫpotential exists within all sectors to
improve environmental performanceಬ.If the Indian Ocean region is to successfully pursue Blue
Economy goals, and continue strong growth in ways that ensure safe and sustainable ocean
development, then efficient and effective marine environmental governance is critical. This will
involve governance improvements to ensure more efficient and effective institutions, rules and
processes. The necessity for ಫcreation or streamlining of the current institutional arrangements
governing the access, use and protection of maritime resources’ has been acknowledged, and
domestic law reform has also been identified as a pressing issue at the national and regional level.
The United NationsಬSustainable Development Goals (SDGs), especially SDG14 ಫlife below waterಬ,
and recognises that this will require ambitious, co-ordinated actions to sustainably manage, protect
and preserve our ocean now, for the sake of present and future generations.
PROBLUE is a new Umbrella Multi-Donor Trust Fund (MDTF), housed at the World Bank, that
supports healthy and productive oceans. PROBLUE supports implementation of Sustainable
Development Goal 14 (SDG 14) and is fully aligned with the World Bankಬs twin goals of ending
extreme poverty and increasing the income and welfare of the poor in a sustainable way.
PROBLUE is part of the World Bankಬs overall Blue Economy program, which takes a multipronged, coordinated approach to ensuring the protection and sustainable use of marine and coastal
resources.2 PROBLUE focuses on four key themes:
the management of fisheries and aquaculture
•
the threats posed to ocean health by marine pollution, including litter and plastics
•
the sustainable development of key oceanic sectors such as tourism, maritime transport and
•
off-shore renewable energy
building the capacity of governments to manage their marine and coastal resources in an
•
integrated fashion to deliver more and long-lasting benefits to countries and communities,
including the role of nature-based solutions to climate change.
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Need for Harmonisation of laws as Blue laws: The aforesaid concern can be addressed by
harmonisation of various public , private domestic and international as ‘Blue laws’ to support Blue
Economy goals:
The Convention on the Law of the Sea contributes to the strengthening of peace, security,
cooperation, and friendly relations among all nations, as well as to the promotion of the economic
and social advancement of all peoples of the world, and to the sustainable development of the
oceans and seas.
Blue economy needs a focused approach between environment and commerce. How to protect
marine ecosystem, how to develop industries around marine resources, how to use sea or ocean for
maritime activities, marine transport, regulations of vessels, maritime trade disputes, accidents at
sea, safety of cargo at sea, compliances and safety of cruise rights of seafarers and off-shore
workers. Along with port, cargo and allied infrastructure development, management and operation
related laws play an important role in the development of a Blue Economy.
Domestic marine environmental laws are not comprehensive within each State, nor cohesive across
the Indian Ocean region. The majority of Indian Ocean nations have fisheries regulations, pollutions
laws and legislation for the protection of marine habitats and species. To a limited extent some also
have laws to approve and regulate seabed mining and directly manage marine-based tourism. In
some situations these laws have been motivated by local and national concerns; in other cases the
drivers have been international law obligations.
In many jurisdictions, relevant rules are scattered across a range of laws, regulations, policy
documents and soft law instruments. This creates unnecessary complexity that can lead to poor
implementation and compliance. Differing licensing, assessment and approval regimes, for
example, can hamper sustainable growth, and weaker protections in one jurisdiction may result in
poor practices there, with transboundary environmental repercussions. Therefore, regional growth
will be assisted if marine environmental laws across the Indian Ocean are comprehensive, coherent
and cohesive.
As each State has a different legal environment, socio- cultural context and politico-legal setting
that requires tailored options.Adding to the complexity, there is considerable diversity amongst the
Indian Ocean States in terms of size, developmental status and, relevantly, legal systems and sociocultural backgrounds.
2. https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/
Geographically, some nations are small island States and others large continental nations, resulting
in differing domestic environmental priorities. Furthermore, the region includes developed,
developing and least developed countries, which affects priorities for blue growth as well as the
availability of resources and capacity to address environmental risks. Significantly, almost every
legal system in the world is represented in the region: sharia, common, and civil laws.
In addition, many States have Indigenous populations and customary law remains a feature,
resulting in legal pluralism. These diversities mean that there is less legal common ground than in
areas such as the Pacific, for example, and this has hindered coordinated approaches to oceans
governance. Small island states, relative to their land mass, have vast ocean resources at their
disposal – presenting a huge opportunity for boosting their economic growth and to tackle
unemployment, food security and poverty. They also have the most to lose from the degradation of
marine resources due to want of Blue law to balance, protect and promote optimum utilisation .
There are a number of relevant international conventions that relate to marine environmental
protection including the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Subsequent
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international law developments in fisheries, biodiversity conservation and seabed mining; and
instruments that address incidental pollution from ships, deliberate dumping of waste at sea, and
more recently ballast water, have been ratified and implemented by Indian Ocean States to varying
extents.That the sustainable development of the Blue Economy must be advanced in accordance
with UNCLOS and the UN Sustainable Development Goals (SDGs).24 Efforts to date, though,
have been piecemeal within jurisdictions and, as noted above, no comprehensive regional binding
agreements have been adopted. An analysis of ratifications and implementation efforts, as well as
how operationalisation can be improved, is essential to ensure sustainable development of the Blue
Economy.
Conclusion
Ocean-related economic activities have existed since time immemorial, public debates about
advancing a ಫblue economy ಬhave signalled new momentum for foreign investment in the sector.
Technological developments have provided new openings for activities such as deep seabed mining
and multinationals have identified new opportunities in fisheries, infrastructure development,
logistics, renewables and coastal tourism. These trends has been met with both hopes for, and
concerns about, the ultimate social, environmental and economic impacts. Greater reliance on
foreign investment increases the relevance of international investment law, potentially creating
conflict with other rules that govern marine environments and activities.
Therefore, concerned policymakers should carefully think through these possible conflicts and work
to ensure regulatory and policy coherence to support sustainable development. This is evidenced by
the higher level of maturity of institutions and governance frameworks for action and coordination
in some established sectors, as opposed to what is seen in this emerging sectors. The mature sectors
and regulations, therefore, could provide valuable lessons to the nascent sectors. As Blue economy
is an emerging sector with opportunities and needs a Blue Laws as a harmonised public and private
laws at national and international level. Above all, the Blue Laws offers a new dynamic that could
be used to mobilise new inter-institutional linkages across different sectors, marshal support for
necessary reforms, and fill existing gaps in legislation and enforcement mechanisms. This could be
done at various levels, including national, regional, and international, as deemed appropriate. The
blue economy with harmonised laws as Blue laws can provide a model for people to rethink how
they preserve, utilise, sustain and improve the biodiverse ocean resources for future generations. It
is necessary for states to tap the enormous potential of the Ocean based Blue Economy chartered
through Blue Laws, which will propel the nation into a higher growth trajectory. The development
of Blue Laws with Economy can serve as a growth catalyst in realising the vision to become a $10
trillion economy by 2032. At the same time treating blue resources as living infinite with a
harmonised blue laws ecosystem.

ಯThe sea is everything. It covers seven tenths of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy.
It is an immense desert, where man is never lonely, for he feels life stirring on all sides. The sea is
only the embodiment of a supernatural and wonderful existence. It is nothing but love and emotion;
it is the Living Infinite.”
― Jules Verne, Twenty Thousand Leagues Under the Sea
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Abstract:
The Miedema semi-empirical model is suitable for estimating the thermodynamic
parameters of solid solution and amorphous binary and ternary Fe-Al-Ni systems. A novel software,
MAAT (materials Analysis Applying Thermodynamics), was utilized to calculate the
thermodynamic characteristics of both binary and ternary systems. The results demonstrated that
the values of the Gibbs free energy of the binary systems of the solid solution of Fe-Al, Fe-Ni, and
Al-Ni, and amorphous phases Fe-Al and Al-Ni were negative, while for the amorphous Ni-Fe was
positive. For the ternary system, the Gibbs free energy was seen to be negative in the entire
composition range. The ΔGss is more damaging than the ΔGam. They suggested driving forces to
reach to the solid solution and amorphous phase from the pure Fe, Al, and Ni powders in the entire
composition extent.
Keywords: Miedema’s model, Gibbs free energy, Fe-Al-Ni alloys
Introduction:
Fe-Al alloys constitute a family of technology based essential materials because of their
appealing features. On the other hand, the issues of the ductility at ambient temperatures and a
dramatic loss in strength over 600 °C had been marked as major roadblocks to their use in many
structural applications.
According to a recently published study, increasing mechanical qualities may be achieved by
altering the composition, microstructure, and alloying components depending on their effect and
compliance with material requirements. Magnetic alloys, iron aluminides, permalloys, invar alloys,
and shape memory alloys are just a few of the critical alloys that may be found in the Fe–Al–Ni
system [1].
Hadef et al. [1] generated solid solutions in MA Fe50Al40Ni10 using B2-Fe47Al53 intermetallic
and the bcc ai-Fe(Al, Ni) I = 1, 2) intermetallic. They discovered that milling caused B2-Fe47Al53 to
become partially disordered, resulting in an order-disorder transition defined by the expansion of
the lattice parameter. Another investigation was undertaken by Hadef and his colleagues [2] on MA
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Fe50Ni40Al10 powder combinations. The production of a single nanocrystalline fcc-Ni(Fe, Al) solid
solution was demonstrated by an XRD examination. Zhang et al. [3] investigated the ternary
powder combinations (FeAl)-Ni and (FeAl3)-Ni. They discovered that early produced Al and Fe
solid solutions transformed into FeAl, AlNi3, and FeNi3 intermetallic compounds.
However, the early-stage Al and Fe solid solutions eventually converted into Al3Ni2, AlFe3,
and AlFe0.23Ni0.77 intermetallic mix. The entire amorphous phase in the Al70Fe25Ni5 system is
observed at the early milling stage, according to Zou et al. [4]. Theoretical approaches have been
reported to predict thermodynamic properties. Miedema's model [5] has been used to calculate the
thermal characteristics of the binary alloys. These include mixing enthalpy, excess entropy,
activity, excess Gibbs free-energy of binary and ternary systems. This work is aimed at calculating
the thermodynamic properties of Fe-Al-Ni ternary alloy depending on the Miedema's model and
general thermodynamic formulae.
Thermodynamic Parameters:
At present, the following approach is used to describe the thermodynamic characteristics of
multicomponent condensed phases (melts, substitutional solid solutions, and compounds) with a
particular homogeneity region [6]. All phases, even the so-called "linear" compounds, which do not
have a visible part of homogeneity in the state diagram, are considered as solutions, and their
thermodynamic parameters (Gibbs free energy ΔG, enthalpy ΔH, and entropy ΔS) are determined
not by a formula unit, but by 1 mol of solution.

1.

Gibbs free energy (ΔG) Calculations

The crystalline solid solutions (A and B) of Gibbs free energy of can be found using the following
Equation:
ΔGss = ΔHss + TΔSss

(1)

Where both ΔHss and ΔSss represent the mixing enthalpy change and mixing entropy change
of solid solutions, respectively. T refers to the absolute temperature of solid solution generation.
When configurational entropy is merely taking into account, the mixing entropy change of solid
solution can be found using the below Equation:
ΔSss = ΔSC

(2)

in which ΔSC represent the configurational entropy.
The amorphous phase of the Gibbs free energy can be represented by:
ΔGam=ΔHam –TΔSam

(3)

Where ΔHam and ΔSam are the mixing enthalpy change and mixing entropy change of the
amorphous phase.
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ΔSam = ΔSα + ΔSC

(4)

where ΔSα is the mismatch entropy, and ΔSC is the configurational entropy.

2.

The model of Miedema's
It is a useful tool for estimating the mixture of the enthalpy. The latter model was created

for the binary alloys at first, however, considerable efforts have been done to expand it to a ternary
system. [7,8,9].
Wigner-Seitz cells, according to this hypothesis, make up a binary alloy. As pure metal
atoms are turned into alloys, the borders of Wigner-Seitz cells alter.
Two variables influence an alloy's mixing enthalpy. Between the two components, there is an
electronegativity variation (ΔΦ*) and an electron density differential (∆

⁄

).

When considering their contributions to the mixing enthalpy, they are diametrically opposed, with
the first one is having a contribution that is classified as negative, while the other one is having a
reverse contribution (i.e. +ve). [10, 11].
The binary alloy overall enthalpy in Miedema's semi-empirical model may be mathematically
formulated as below[12]:

=

+

(5)

+

Where ΔHchemical refers to the chemical contribution resulted from a difference between the atoms'
binding energy of considered compounds in the initial and those of mixing states. The ΔHelastic
represents the elastic enthalpy caused by the atom-sized mismatch [13], and ΔHStractural refers to
the structural enthalpy resulted from the crystal structure difference of the binary system. In this
regards, it is possible to neglect the structural enthalpy due that its impact could be lowest [14].
The flowing equation can determine the chemical enthalpy term for each binary system:
=2

∆

( )

⁄

(
(

)

⁄

⁄

(

)

)
⁄

× [−(∆∅∗ ) +

∆

⁄

−

∗

]

(6)

Where,
=

(7)

=

(8)
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To overcome the differences between the enthalpy of mixing obtained from Miedema's model and
experimental data, Wang et al. [15] proposed a correction factor, C(x), which takes into account the
atomic size of solvent and solute atoms.
C(x)=

|

−

|

(9)

Where S represents A semi-quantitative empirical variable that explains the influence of atomic
size disparities.
The S assumed to equal 1 for a disordered solid solution. The liquid alloy and ordered compound S
are considered equivalent to 0.5 and 2.0, respectively[16].
V.A. and V.B. are the molar volumes of A and B, respectively,

and

Are the molar fraction of

A and B respectively, Φ* the constituent elements work function and nws the density of electron. P,
Q, and R* are known to be constants. The P had 2 values, namely14.2 and 10.7 which already metal
type dependent when it is being transition or non-transition. Additionally, the P/Q value was
estimated to be 9.4. The R* is a further parameter for the enthalpy for both transition /non-transition
metals.
The Eshelby-Friedel model considers the sphere together with the holes' impact on the
elastic contribution. This model demonstrates that the spherical hole in the matrix with a volume
V.B. may be partially filled with a volume V.A. Because of the force resulted from the deformation
of the matrix and inclusion, the residual volume (V.B. - V.A.) will end. [10]. As a result, both the
matrix and the inclusion will be subjected to hydrostatic pressure. The pressure that is imposedon
inclusion is proportional to the inclusion bulk modulus (KA), while the pressure on holes is
proportional to the effective bulk modulus [10, 18]. The contribution formula is as
follows:∆

∆

(

=

=

(

)

(10)

)

(11)

Where K and G refer to the bulk and shear modulus, respectively. The elastic enthalpy can be
written as:

∆

=

(

∆

+

∆

)

(12)

The structure of the enthalpy ΔHStractural refers to the transition metals attend preferentially to
crystallize in one out of three crystallographic phases namely, bcc, fcc, and hcp, that based
principally on the number of valence electrons -Z-. The latter principle may be fit enough for the
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solid binary solutions of transitional–transitional elements if they had shared bonds, such as Fe-V
and Fe-Mn. In 1979, Bakker et al. had suggested a formula for the enthalpy structure [19]:
=(

∆

)+(

−

−

( )

)

(13)

Where both ZA and ZB are representing the valence electrons of each of A and B atoms,
and

refer to the stability of the lattice of every crystal structure ( bcc, fcc, and hcp).

The structural enthalpy is the lowest value that could be ignored in the determination of the mixing
enthalpy.

3. The Miedema's model expansion for ternary alloys
From the knowledge of binary strategies, geometrical approaches may be applied to derive the
thermodynamic parameters of ternary systems. The expansion to ternary systems has shown
satisfactory results in several studies [20,21,22]. Two types of models may be used to determine the
extension of Miedema's model to ternary systems: symmetrical and asymmetrical models. [23].
When constituent elements have varied physical qualities, asymmetrical models take into account
the influence of a third element and avoid major deviations in estimated results from the
experiment. A few asymmetrical models had been suggested by Hillert [24], Toop [25], and
Bonnier [26], and symmetrical models by Kohler [27], Muggianu [28], and Colinet [29].
In this paper, Toop's model [25] was adopted because due to that it is asymmetrical and
characterized by its mathematical simplicity.

=

∆

+(

4.

∆

+
+

(

) ∆

, −

)+

+

∆

(

, −

)
(14)

,

Calculation of the activity
When partial molar Gibbs free values (ΔGk) are known, the species k (ak) activity may be

calculated adopting the approach of tangential intercepts. Using the equation, one can calculate the
partial molar Gibbs free energy [30].
∆

∆

=∆ +

The activities values are obtained from ∆
=

(

∆

(15)
By using the following equation [16].
(16)

)

5. Materials Analysis adopting the Thermodynamic (MAAT) software
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MAAT (Material Analysis Applying Thermodynamics) is a thermodynamic platform written
in MATLAB 2019b that runs on Windows 32/64-bit systems. The main features of the software are
the ability to calculate and plot Gibbs Free Energy of Mixing curves for binary and ternary systems,
random solid solutions, amorphous and intermetallic compounds, (ii) the ability to calculate and
plot activity of components in every binary and ternary systems in reliable solutions and amorphous
phases, and (iii) the ability to estimate the effect of additional terms over the Gibbs Free Energy of
Mixing of solid solutions in binary and ternary systems.

6. Results and discussions
6.1.

Fe-Al-Ni system

Figure 1 shows the Gibbs free energy of the solid solution (ΔGss), amorphous (ΔGam), and the
ideal Gibbs free energy (ΔGideal) as a function of composition to form a reliable solution and
amorphous phase in the Fe–Al, Fe–Ni and Al–Ni binary systems. It is possible to observe that they
are harmful and more petite than (ΔGideal) for all composition values, except the amorphous phase
Ni-Fe was positive, which may suggest that there is a driving force to form a solid solution phases
Fe-Al, Fe-Ni, and Al-Ni, and amorphous phases Fe-Al and Al-Ni from elemental Fe, Al, and Ni
powders. The Gibbs free energy values of the solid solution were (-15.48, -2.92, and -21.92)
kJ/mol and of the amorphous (-16.64, 2.94 and -26.29) kJ/mol for Fe–Al, Fe–Ni, and Al–Ni,
respectively.

(a)
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(b)

(c)

(d)
Fig. 1. Gibbs free energy of mixing for a solid solution and amorphous phase as a function of the
composition of the binary systems, (a) Fe–Al, (b) Fe–Ni, and (c) Al–Ni and (d) Ideal Gibbs free
energy.
The solid solution 's Gibbs free energy (ΔGss ), amorphous (ΔGam ), and ideal Gibbs free energy
(ΔGideal ) values for the Fe–Al–Ni ternary system are given in Fig. 2. We noted from this figure the
importance of Gibbs free energy was negative in the whole composition range. The ΔGss is more
damaging than the ΔGam. Because Gss and Gam are less than ideal Gibbs free energy of mixing

www.istanbulkongresi.org

591

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

values (Gideal), there are driving factors to create solid solution and amorphous phase from pure Fe,
Al, and Ni powders throughout the entire compound extent. The most significant importance of the
ΔGss and ΔGam are close to the Fe-Ni system. The smallest ΔGss and ΔGam values are close to the
Al-Ni system.

(a)

(b)

(c)
Fig. 2. (a) Gibbs free energy of mixing for the creation of solid solutions as a function of
composition, (b) Gibbs free energy values necessary for the development of amorphous phase, and
(c) Ideal Gibbs free energy.
Figure 3 illustrates the activity of Al (aAl), Fe(a), and Ni(aNi) for a solid solution. In virtually
all composition ranges, the Al activity (aAl) is less than 0.1; nevertheless, it rises towards the Al-Fe
binary system, indicating that Al has a chemical affinity for Fe and Ni in almost all composition
ranges. The Fe activity (aFe) in the near composition range is less than 0.2, with the maximum value
adjacent to the Fe-Ni system. In practically the whole composition range, the Ni activity (aNi) is less
than 0.2, and it rises to the Ni-rich corner. These findings imply that forming a solid solution from
elemental Fe, Al, and Ni powders requires a minimal driving force.
As a result, the external energy supplied to powders through the milling process acts as an
activation energy, promoting the development of a solid solution.
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For amorphous, Figure 4 presents the changes in Fe, Al, and Ni activities in the whole
composition range. From this figure noted the activity values of Al(aAl), Fe(a), and Ni(aNi) are more
significant than (1) in almost the entire compound extent, which demonstrates that there was no
tendency of Fe, Al, and Ni to form an amorphous with Fe, Al, and Ni. External energy is required
to create a solid solution. The values of the Activity that equal to one indicate that the considered
elements are in their normal reference state (the piece is pure).

Figure 3: In the Fe-Al-Ni ternary systems, activity changes as a function of composition for the
development of a solid solution.

Figure 4: Activity changes as a function of composition in the Fe-Al-Ni ternary systems for the
development of an amorphous.
Conclusions:
The Gibbs of mixing free energy provides a solid solution and amorphous in the three ternary
systems. Analysis of the Materials The Fe-Al-Ni ratio was calculated using the MAAT program and
an enlarged Miedema's model. The activity levels of each component were identified utilizing
MAAT. When the density of crystalline defects(i.e. dislocations and crystallite boundaries)
increased, the solubility limit in this ternary system changed. Consquently, elemental particles are
forced to form a solid solution.
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COVİD 19 VE YARA
COVID 19 AND WOUND
Rukiye DEMİR
Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği
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ÖZET
Aralık 2019 da ortaya çıkan bulaşıcı hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Corona Virus
Disease 2019 (COVİD 19)” olarak adlandırıldı. 11 Mart 2020'de küresel salgın ilan edildi.
Dokuların bütünlüğünün ve işleyişlerinin bozulmasına yara denir. Bu çalışma ile COVID-19
pandemi sürecinde yara ile ilgili bilimsel yayınların incelemesi amaçlanmıştır.
Web of Science veri tabanında, yayın başlık kategorisinde ve 1.1.2020 ile 29.10.2021 tarih
aralığında “Wound”, “Wound COVID-19” ve “COVID-19” kelimeleri ile ayrı ayrı arama
yapıldı. Surgery, Dermatology, Medicine Research Experimental, Medicine General Internal,
Nursing, Engineering Biomedical kategorileri seçildi.
“Wound” kelimesi ile yapılan aramada 3.333 sonuca ulaşıldı. 2020 yılında 1.444 adet, 2021
yılında 1.889 adet yayın olduğu görüldü. Yayınlar, 2.145 makale, 470 toplantı özeti, 312
review, 118 letter, 43 kitap bölümü ve diğer kategorilerde yayınlardır. Aynı tarih ve
kategorilerde “Wound, COVID-19” kelimeleri ile yapılan aramada 58 sonuca ulaşıldı. Bu
makalelerin başlıkları incelenerek başlığında wound ve COVID-19 olmayan makaleler elendi
ve 33 sonuç elde edildi. 18 yayın 2020 yılına, 15 yayın 2021 yılına aitti. Yayınlar, 15 makale,
2 review, 4 letter, ve diğer kategorilerde yayınlardır. “COVID-19” kelimesi ile aynı
kategorilerde yapılan aramada bulunan 30.194 sonuç bulundu. 2020 yılında 14.985, 2021
yılında 15.209 yayın görüldü. Yayınlar, 13.724 makale, 5.400 letter, 2.731 review, 28 kitap
bölümü ve diğer kategorilerde yayınlardır.
Pandemi dönemi ile pandemiden önceki 22 ayın karşılaştırmasını yapmak amacı ile
01.01.2018 ile 29.10.2019 yılları arasında Web of Science veri tabanında “Wound” kelimesi
ile aynı kategorilerde aramada 3.152 sonuç elde edildi. 1.766 yayın 2018 yılında, 1.386 yayın
2019 yılına aitti. Yayınlar, 1.831 makale, 685 toplantı özeti, 212 review, 136 letter, 57 kitap
bölümü ve diğer kategorilerde yayınlardır.
Araştırmanın, farklı veri tabanlarında, farklı kategoriler seçilerek elde edilecek sonuçlar
araştırmalara açıktır. Belirtilen arama kriterleri ile ulaşılan sonuçlarda pandemi dönemi ve
pandemi öncesi karşılaştırıldığında, yara ile ilgili bilimsel yayınların, birbirine yakın sayısal
değerlerde olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Yara, COVID-19, Pandemi
ABSTRACT
The infectious disease that emerged in December 2019 was named “Corona Virus Disease
2019 (COVID 19)” by the World Health Organization.A global epidemic was declared on
March 11, 2020. The deterioration of the integrity and functioning of the tissues is called a
wound. With this study, it is aimed to review scientific publications about wounds during the
COVID-19 pandemic process.
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In the Web of Science database, a separate search was made with the words “Wound”,
“Wound COVID-19” and “COVID-19” in the publication title category and between 1.1.2020
and 29.10.2021. Surgery, Dermatology, Medicine Research Experimental, Medicine General
Internal, Nursing, Engineering Biomedical categories were selected.
A search with the word "wound" yielded 3,333 results. It was seen that there were 1,444
publications in 2020 and 1,889 publications in 2021. Publications are 2,145 articles, 470
meeting summaries, 312 reviews, 118 letters, 43 book chapters and publications in other
categories. A search with the words "Wound, COVID-19" in the same date and categories
yielded 58 results. By examining the titles of these articles, articles without wound and
COVID-19 in the title were eliminated and 33 results were obtained. 18 publications belonged
to 2020, 15 publications belonged to 2021. Publications are 15 articles, 2 reviews, 4 letters,
and publications in other categories. A search in the same categories as the word "COVID-19"
found 30,194 results. 14,985 publications were seen in 2020 and 15,209 publications in 2021.
Publications are 13,724 articles, 5,400 letters, 2,731 reviews, 28 book chapters and
publications in other categories.
In order to compare the pandemic period with the 22 months before the pandemic, 3,152
results were obtained in the search in the same categories with the word "Wound" in the Web
of Science database between 01.01.2018 and 29.10.2019. There were 1,766 publications in
2018, 1,386 publications in 2019. Publications are 1,831 articles, 685 meeting summaries, 212
reviews, 136 letters, 57 book chapters and publications in other categories.
The results to be obtained by selecting different categories in different databases of the
research are open to research. In this review, when the results obtained with the specified
search criteria were compared during the pandemic period and before the pandemic, it was
seen that the scientific publications related to wound were in numerical values close to each
other.
Keywords: Wound, COVID-19, Pandemic
1. GİRİŞ
Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'da kaynağı bilinmeyen pnömonili bir grup hasta
kaydedildi. Hastalığa kısa süre sonra yeni bir koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu
doğrulandı. Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ortaya çıkan bulaşıcı hastalığa
Coronavirus Hastalığı-2019 (COVID-19) adını verdi. 11 Mart'ta DSÖ, COVID-19'u küresel
sağlık acil durumu ilan etti (Yu vd., 2021). COVID-19 pandemisi, sağlık üzerinde ciddi
etkilere, yaygın karantinalar ve sosyal mesafe nedeniyle yaşam kalitesinde büyük düşüşlere
neden oldu (Leeming vd.,2021). COVID-19 birincil bulaşma yolu, kişiden kişiye temas ve
enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında oluşan solunum damlacıklarıyla doğrudan
temas yoluyladır. Nazal sürüntülerin gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir
reaksiyonu (RT-PCR), en güvenilir tespit yöntemidir (Gaba vd., 2020). COVID-19,
kardiyovasküler ve cilt belirtileri dahil olmak üzere diğer organ sistemlerinin tutulumu
bildirilmiş olmasına rağmen, öncelikle ateş ve solunum semptomları üretir (Al‐Benna, 2020).
COVID-19, solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinirken, SARS-CoV-2 pıhtılaşma
bozuklukları da dahil olmak üzere sistemik hastalık belirtilerine neden olur (Menachery ve
Gralinski, 2021). Bulaşıcı olması, akut solunum sendromu nedeniyle ciddi sonuçları ve genel
sağlık durumu üzerindeki öngörülemeyen etkilerinin yanı sıra, sosyo-ekonomik etki ve sağlık
sistemleri üzerindeki yük önemli olmuştur (Unterfrauner vd.,2021).
Bir yara, epitelyal yüzeyde ve onun altında yatan bağ dokularında meydana gelen ve altında
yatan aşırı doku hasarı, altta yatan patoloji ve zayıf doku perfüzyonu ve oksijenasyonu ile
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komplike olabilen hasarın devamı olarak tanımlanabilir (Dunnill vd., 2017). Deri bariyerinin
bütünlüğü tehlikeye girdiğinde bir yara oluşur. Zamanla sorunsuz iyileşen cilt bütünlüğünün
ihlali akut yaralar olarak kabul edilir. Cerrahi ve travmatik yaralar, sıyrıklar veya yüzeysel
yanıklar genellikle akut yaralar olarak kabul edilir. Normal iyileşme sürecinde ilerlemeyen ve
bir aydan uzun süredir açık olan yaralar kronik yaralar olarak sınıflandırılır (Sen, 2021). Yara
iyileşmesi, hücresel ve biyokimyasal olayların karşılıklı etkileşimini içeren patofizyolojik bir
süreçtir (Serarslan vd.,2007). Yara iyileşmesi süreci karmaşık bir süreçtir, birbiriyle örtüşen
hemostaz, enflamasyon, proliferasyon ve remodelasyon fazlarıyla karakterizedir (Arıkan
vd.,2007).
Normal süreçte sağlık alanında yara ile ilgili birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Yaşlanan
nüfus, diyabet, obezite gibi faktörler yaranın önemini daha da arttırmıştır. Yara iyileşmesi,
yara bakımı, yara bakım malzemeleri, bası yaraları, kronik yaralar ile ilgili bilimsel
araştırmalar her zaman gündemde olmuştur. Bu çalışma, tüm dünyayı etkisi altına alan
COVİD 19 pandemi sürecinin, yara ile ilgili bilimsel çalışmalara etkisini araştırmak amacı ile
yapılmıştır.
2. YÖNTEM
Web of Science veri tabanında, yayın başlık kategorisinde ve 1.1.2020 ile 29.10.2021 tarih
aralığında “Wound”, “Wound COVID-19” ve “COVID-19” kelimeleri ile ayrı ayrı arama
yapıldı. Surgery, Dermatology, Medicine Research Experimental, Medicine General Internal,
Nursing, Engineering Biomedical kategorileri seçildi. “Wound”, “Wound COVID-19” ve
“COVID-19” kelimeleri ile aynı kategorilerde yapılan arama sonuçları değerlendirildi. Yıllara
göre yayın sayısı, yayın tipi, yayın dili kategorileri incelenmiştir.
Pandemi döneminde aramaların yapıldığı 1.1.2020 ile 29.10.2021 tarih aralığı 22 aylık bir
zamanı kapsamaktadır. Pandemi dönemi ile pandemiden önceki 22 ayın karşılaştırmasını
yapmak amacı ile 01.01.2018 ile 29.10.2019 tarihleri belirlendi. Bu tarihlerde, Web of
Science veri tabanında “Wound” kelimesi ile aynı kategorilerde arama yapıldı.
3. BULGULAR
Web of Science veri tabanında, yayın başlık kategorisinde ve 1.1.2020 ile 29.10.2021 tarih
aralığında “Wound” kelimesi ile yapılan aramada 3.333 sonuca ulaşıldı. 2020 yılında 1444,
2021 yılında 1889 yayın olduğu görüldü. Bu yayınlar, 2.145 makale, 470 toplantı özeti, 312
derleme , 118 letter, 43 kitap bölümü ve diğer kategorilerde yayınlardır.
“Wound, COVID-19” kelimeleri ile başlıkta yapılan aramada, 58 sonuca ulaşıldı. 58 makale
başlıkları incelendi. Başlıkta wound ve COVID-19 kelimeleri olmayan makaleler elendiğinde
33 sonuç elde edildi. 18 yayın 2020 yılına, 15 yayın 2021 yılına aitti. 15 makale, 2 derleme, 4
letter ve diğer kategorilerde yayınlardır.
“COVID-19” kelimesi ile aynı kategorilerde yapılan aramada bulunan 30.194 sonuç bulundu.
2020 yılında 14.985, 2021 yılında 15.209 yayın görüldü. Yayınlar, 13.724 makale, 5.400
letter, 2.731 derleme, 28 kitap bölümü ve diğer kategorilerde yayınlardır. Yapılan aramalarda
ulaşılan sonuçlar Şekil 1 de grafik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 1. Aynı kategorilerde “Wound”, “Wound COVID-19” ve “COVID-19” kelimeleri ile
yapılan aramalarda ulaşılan yayın sayısı ve yayın türü.
Pandemi dönemi olarak belirlenen 1.1.2020 ile 29.10.2021 tarihleri arasında yıllara göre
bilimsel yayın sayıları incelendiğinde 2021 yılında 10 aylık bir dönemi içermesine ragmen
yayın sayısının fazla olduğu görüldü. Pandemi döneminde belirlenen arama kriterlerinde
ulaşılan bilimsel yayınların yıllara göre Şekil 2 de gösterilmiştir.

Pandemi Döneminde Yıllara
Göre Bilimsel Yayınlar
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Şekil 2. 2020 ve 29.10.2021 tarihleri aralığında belirlenen kriterlerde Web of Science de
ulaşılan yıllara göre bilimsel yayın sayıları
Pandemi öncesi, 01.01.2018 ile 29.10.2019 tarihleri arasında Web of Science veri tabanında
“Wound” kelimesi ile aynı kategorilerde arama yapıldı. 3.152 sonuç elde edildi. 1.766 yayın
2018 yılında, 1.386 yayın 2019 yılına aitti. Yayınlar, 1.831 makale, 685 toplantı özeti, 212
review, 136 letter, 57 kitap bölümü ve diğer kategorilerde yayınlardır.
Pandemi öncesi ve pandemi döneminde “Wound” kelimesi ile aynı kategorilerde ulaşılan
sonuçların karşılaştırılması Şekil 3 de gösterilmiştir.
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Şekil 3. Pandemi öncesi ve pandemi döneminde “Wound” kelimesi ile aynı kategorilerde
ulaşılan sonuçların karşılaştırılması.
“Wound” kelimesi ile yapılan aramada ulaşılan 3.333 yayının dil kategorileri incelenmiştir.
Yayınlar, 3.251 İngilizce, 40 Almanca, 25 İspanyolca, 2 Türkçe ve diğer dillerdedir. “Wound,
COVID-19” kelimeleri yapılan aramada değerlendirmeye alınan 33 yayında İngilizce
yayınlanmıştır. “COVID-19” kelimesi ile aynı kategorilerde yapılan aramada bulunan 30.194
yayının dil kategorileri incelenmiştir. 28.817 yayın İngilizce, 583 İspanyolca, 242 Almanca ve
diğer dillerdedir. Pandemi öncesi 01.01.2018 ile 29.10.2019 tarihleri arasında aynı
kategorilerde “Wound” kelimesi ile yapılan aramada ualşılan 3.152 sonucun dil kategorileri
incelendiğinde yayınların, 3.053 İngilizce, 39 İspanyolca, 32 Almanca ve diğer dillerde
olduğu görülmüştür.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Belirtilen arama kriterleri ile 1.1.2020 ile 29.10.2021 tarih aralığında ulaşılan sonuçlarda yara
ile ilgili bilimsel çalışmaların pandemi döneminde de devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
“Wound, COVİD 19” ile ilgili yayın sayısının, “Wound” ve “COVİD19” yayın sayılarına
göre daha az olduğu görüldü. Yayınların dil kategorileri incelendiğinde İngilizce yayınların
fazla olduğu görüldü.
Pandemi dönemi ve pandemi öncesi karşılaştırıldığında, yara ile ilgili bilimsel yayınların,
birbirine yakın sayısal değerlerde olduğu görüldü. Araştırmanın, farklı veri tabanlarında,
farklı kategoriler seçilerek elde edilecek sonuçlar araştırmalara açıktır.
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Abstract: From Wuhan, the capital city of Hubei province, China, COVID-19 has stank
worldwide in a short period. India is the second-most populous country in the world next to
China, has seen its disaster through the outbreak of the second wave of the pandemic in 2021.
COVID-19 has shown its various symptoms and names such as Delta variant through which
Indian cities and villages had been ruined and then spread globally as well. Currently estimated
33,200,877 confirmed cases, 442,350 had died, and 32,358,246 has recovered in India. Kerala, a
southern state of India has been affected most, then it has spread all over India. The poor medical
infrastructure, lack of awareness and human error and poor law and order are few reasons that
India could not be able to control it. Because of her geographical size and population and
regional bio-diverse influences, other South Asian countries have been affected as well. In this
situation banning international borders and transportation with other South Asian neighbours did
not work due to unbound border geographically. This paper aims to study the COVID-19
situation in India. The methodology has been organized through documentary analysis. The
outcome of this paper will focus on and will estimate the current scenario of India and the
measures that had been taken by the policymakers. The feature question is how does India
recover from this disaster?
Keywords: COVID-19, India, South Asia, Delta, Serum Institute, Indian Council of Medical
Research (ICMR), Vaccine, Test Kit, Social Distance, Lockdown.
Introduction: The novel coronavirus disease (COVID-19) has been affected globally by
spreading from China. 1An estimated 6.9 million people have been affected by this virus
1

COVID-19 Pandemic in India: Present Scenario and a Steep Climb Ahead. India’s response to COVID-19.
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globally. Estimated 400000 people sacrifice their lives globally. 2On June 9, 2020, reported were
coming from the United States, Brazil, and Russia, while some nations like China and South
Korea have successfully crushed the pandemic curve. With a population of estimated 1.3 billion
people, India is one of the biggest epicentres of COVID-19. Population density, poor socioeconomic conditions and poor health structure make India vulnerable to tackle this catastrophe.
Coronavirus broke people and countries mentally and economically. A developing country like
India and its people suffers from unemployment and hunger due to 68 days of four-phased
lockdown starting from 24th March to 31st May 2020 to dealing with COVID-19. In the
beginning coronavirus cases in India occurred through foreign connections instead of spreading
within India. 3The first three infections cased came out on 30th January and 3rd February 2020 in
Kerala as they were returning from Wuhan, China. On 3rd March, 2020two more cases were
reported. Few other cases were observed in Jaipur, Rajasthan. The Ministry of Health and Family
Welfare (MoHFW) 4 issued travel restrictions which were like the past pandemics such as SARS,
Ebola etc. Self-quarantine had been imposed as well for the protection of the people.
Internationally travel visas were restricted until 15th April 2020 from other countries. 5On 22nd
March India’s Prime Minister Narendra Modi called people to follow 14 hours of Janata curfew
in India. on 24th March 21 days lockdown started in India as its first phase. Then it has been
extended until 31st May as its 2nd phase. 6India imposed quarantine law (“How India is dealing
with COVID-19 pandemic,” 2020) under the Epidemic Disease Act, 1897. This legislation
allowed state and country to check people travelling by transportation such as air, railways etc.
Cases in India were increasing rapidly since its first report on 31st January 2020. By 15th March
2020, it reached 107 cases. By 30th March India’s COVID-19 case was crossing more than a
thousand. India was controlling the situation well throughout its lockdowns, but at the end of all
lockdowns COVID-19 cases reached estimated 7190648 along with 5401 deaths. As of 11th July
2020, India was the 3rd most COVID-19 infected country in the world with active cases
estimated at 2922588 active cases, along with 534620 cured patients who had been discharged
from hospitals and estimates 22674 deaths.
Literature Review: This paper has discussed India’s COVID-19 scenario throughout its first
wave, second wave and the possibilities of the third wave. The discussion has a brief review of
the global Pandemic scenario and its comparison with India. The discussion has gone through
India’s socio-economic conditions, the problem of the population as its barrier to control this
catastrophic scenario. Many criticisms have been discussed as well. India’s major population is
below the poverty line; therefore, it is an economic disaster for them to come back. The migrant
working force was another area that lost their jobs and fall into extreme economic hard
conditions. The COVID-19 scenario in India is very bad currently. Therefore, government and
people must be more aware of and thus they must take their protection for survival. Policymakers
2

COVID-19 Pandemic in India: Present Scenario and a Steep Climb Ahead. India’s response to COVID-19.
Paragraph 1st.
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4

How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph 1st.

5

How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph 2nd.

6

How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph 2nd.

7

How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph 2nd.

8

How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph 2nd.

www.istanbulkongresi.org

603

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

must rethink countries' structural construction for faster and better response during any disaster
such as COVID-19 response for the citizens and must postpone election campaigns during this
pandemic. India is the largest democratic structural country and during the election campaign, a
big crowd gather to listen to their leaders which is harmful and helpful enough to spread the
COVID-19 pandemic. Therefore, they must rethink their entire operating system to run the
country. Otherwise saving human life in the Indian scenario will be ruined.
Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate
sources of data include academic articles, websites etc. The methodology to write the paper has
been taken by the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics,
focuses on exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words
(documentary analysis through qualitative approach).
Result and Discussion: India’s COVID-19 flow is an unparalleled public health catastrophe. 9
The growth of COVID victims is exceptional daily since March 2021. The Country has reported
estimated 10400000 new cases on May 1st, 2021 (Kuppalli et al., 2021). The actual number is
more than this estimated number due to poor access to testing, lack of hospital facilities, lack of
nutritional system, and fear and shame among Indians. India could reach an estimated more than
a 11a million COVID-19 cased every day with more than a million deaths by August 1st,
2021(Kuppalli et al., 2021). India earlier provided vaccines to other countries; it is, therefore, a
time to help India from other countries as well. 12Lancet COVID-19 Commission India
Taskforce (Kuppalli et al., 2021) is a welfare organization that has been suggested to help India
through various steps. According to them (Kuppalli et al., 2021) medical preparedness is one of
the sides through which medical services demand has to be prepared; primary and home care has
to be supervised for patients; preparedness on medical supply has to be done for future
catastrophe; training for the medical trainees has to be prepared; setting-up oxygen generating
plants have to be implemented; staffs must be equipped with high quality personal protective
equipment; supporting state-level estimations of demand needs to be prepared; priorities of a
vulnerable population (Kuppalli et al., 2021) etc. For life safety, India needs expanding of her
health care capability. It needs more ventilators, oxygen, medications, and SARS-COV-2 rapid
diagnostic test (RDT’s)13. Other countries should help India by proving COVID-19 vaccines.
The Serum Institute of India is one of the major producers of COVAX14. India’s catastrophe has
forced the country to vaccinated Indian’s oversupply COVAX with the vaccine. Therefore, India
has stooped exporting vaccines in South Asian neighbouring countries along with overseas
countries. Developed countries can help India by research pandemics. A country like the United
States, Canada should provide technical assistance and training materials for ground people.
Global agencies can help India through working with Indian states and local agencies with the
logistics of safeguarding and moving resources from one to another state. Resources like oxygen
canisters, oxygen concentrators, medications, quarantine centres should be on a priority basis in
9

India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 1st.
India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 1st.
11
India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 1st
12
India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 2nd.
10

13

India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 3rd.

14

India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 3rd.

www.istanbulkongresi.org

604

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

every Indian state. India’s COVID-19 scenario could become a regional catastrophe. Therefore,
initiatives like strengthening of observation system, travel restriction, mandatory quarantine must
be implemented by other countries of South Asia to help the control of the pandemic. It had an
economic impact on the Gross Domestic Production (GDP). In 2019-20 Reserve Bank of India 15
declared India’s GDP growth estimated 6.2 % (Gopalan & Misra, 2020). According to the
forecast of the International Monetary Fund India’s growth rate may be from 1.3% points to
4.8% for 2019-2016. It is therefore an image of the Indian economy which would be severely
affected due to the long lockdown for the protection of COVID-19. The fall of economic growth
had affected India’s lower socio-economic class. The images of migrant labourer’s and their
destination from the cities on foot during the lockdown were real poor phenomena of the Indian
diaspora17. 18An estimated $139 billion (1042500 crores Indian Rupee) was sent to South Asian
countries by their migrant workers from overseas. Remittance by the migrant workers to their
home countries is a lucrative way of countries' economic contribution; through which many
countries have profited. But due to the pandemic situation remittance had been decreased to
those countries because of uncertain work conditions overseas and the vulnerable situation of
migrant workers of their destination countries. Poverty in India is in full swing; the pandemic has
affected India’s economy tremendously. It has been indicated that poverty in India will rise
through various scenarios in the context of COVID-19. 19It will be pushing more population
below the poverty line (Gopalan & Misra, 2020); inequalities in social and economic sectors will
be increasing through which health and nutrition will be affecting as well. 20Socially and
culturally India's communities are interdependence both emotionally and economically. They
live together as a joint family which will increase the cases of a pandemic due to close coexistence, crowded housing, physical interaction etc. The lack of proper food safety is another
issue in India, and it has increased due to inadequate and unequal distribution. As a result of the
long lockdown, the problem of malnutrition has been rising. Food Corporation of India recently
assigned an estimated 12.96 metric tonnes of food grains under the Pradhan Mantri Garib Kalyan
Yojna (PMGKAY)21 (Gopalan & Misra, 2020). It is an initiative by the Government of India
15
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against the fight with COVID-19-Pandemic. COVID-19 has the potential for the disruption of
the health system. The duration of lockdown in India has increased the deterioration of
glycaemic 22 control in patients with diabetes (Gopalan & Misra, 2020). It has also increased the
number of diabetic patients. The impact of COVID-19 was a long lockdown, through which
weight of the body gained because of limited physical activities, increase snacking and ingesting
of calorie-dense food. Throughout the research over Indian health sector, it has been explored
that 23carbohydrate ingesting has been increased estimated 21% and 24snacking has been
increased estimated 23% during the lockdown in India. It has been indicated that weight gain and
overweightness (Gopalan & Misra, 2020) will increase the risk of the development of diabetes
and cardiovascular disease. Due to the effect of COVID-19, diseases like the Human
Immunodeficiency Virus (HIV)25, TB, Malaria related diseases will be increasing in India. HIV
may be increased estimated 10%, TB estimated 20% and malaria-related diseases estimated 30%
(Gopalan & Misra, 2020). However, along with several weaknesses in the Indian scenario
against the fighting with Corona Virus, there are many positive initiatives have been observed.
International orders have been shut and nationwide lockdown had been inflicted. According to
26
Oxford COVID-19 Government Response Tracker (Pal & Yadav, 2020) India’s response has
been rated one of the most rigorous in the world, that has been exceeding the United States,
Brazil, Germany, France, Italy, and the United Kingdom. Due to timely lockdown, it would have
had estimated 27820,000 cased by the end of April 15th, 2020. On the opposite, the reported cases
were estimated 2811,438 by the end of April 15th, thereby preventing more than 800000 cases. By
the end of May 2020 estimates cases were 13884529. 30The COVID-19 testing rates have been
increased from 0.02 per 1000 people in late March to an estimated 3.28 per 1000 people in June
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2020. Until June 9th, 2020, an estimated 49611631 samples have been tested for COVID-19.
32
ICMR (Indian Council of Medical Research) has advocated for the use of inspection tests such
as TrueNat and Cartridge-Based Nucleic Acid Amplification Test (CBNAAT), Cepheid Xpert
Xpress SARS-CoV2 (Pal & Yadav, 2020). ICMR has been approved for the use of 17RT-PCR
kits. Antibody kits have been used as well for observation reasons. 33Testing has been climbed
up by an estimated 553 government and 231 private laboratories in India. 34The government of
India has founded over 600 COVID-19 services centre all over India and the Indian Railways
have rehabilitated 375 coaches into isolation wards. India’s main problem is its population which
has made the fight against COVID-19 a challenge. The population density is almost three times
that of China (Pal & Yadav, 2020). In the urban slums, population density may exceed more than
35
250000 per km2 which has made the situation worse. Therefore, social distance in this scenario
is impossible in India. 36An estimated 140 million people in India are daily wage migrant
labourers and they had been forced to go back to their home destination from all over India
without any government transportation facilities. Many workers died on the road during
returning home in the context of lockdown. It was therefore a physical and mental hardship for
those workers who were trying to return home by walking from one state to another state on
Indian national highways, and railway tracks. 37People were participating in massive religious
gatherings (Pal & Yadav, 2020), people were also hiding their travel history to escape isolation.
Those problems were a barrier for India to check the COVID-19-Pandemic. India has 0.8 doctors
per 1000 population as against Italy’s 4.1 doctors per 1000 people, China’s 1.8 per 1000 people,
Spain’s 4. 1 per 1000 people, Iran's 1.1 per 1000 people and the United States 2.6 per 1000
people. The shortages of doctors in India can not be made up overnight. Natural calamities in
India are a common disaster year long. The eastern states of West Bengal and Odisha had been
hit by a cyclone name Amphan38, where people have been saved and placed in cyclone centre. In
31
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this scenario, social distancing was not possible. India’s hydroxychloroquine drug helped for
some benefit in COVID-19-Pandemic ad its largest producer in the world. The first wave of the
COVID-19 pandemic was not that deadly as the second wave in India. The second wave which
was started in March 2021 was a ruin for the nationwide. 39Daily coronavirus infections had risen
for 19 days in a row (Ramchandran, 2021). The daily caseload was estimated at 4700040 and the
total case was around 50000041. The second wave had spread over states of India such as in
42
Maharashtra estimated 40,414 new cases, followed by 43Karnataka estimates 3,082.
Maharashtra was the contributor of maximum cases on most days but during the first wave it did
not exceed 4440 percent. During the second wave, Maharashtra was contributing over 4560
percent of daily new infections. In this scenario, the optimism was to keep down the fatalities. Its
case fatality ratio was low compared to other counties such as Brazil and Italy. 46The case was
falling from an estimated 1.75 percent in July 2020 to an estimated 1.4 percent in December
2020; then an estimated 0.79 percent in February 2021 to 0.59 in March 2021 (Ramchandran,
2021). Though the second wave’s infections were faster than the first wave, India was adequately
prepared to tackle the pandemic scenario. It has vaccinated estimated 4760 million people along
with elders who were above 60 years of age, frontline health workers and above 4845 years old
people with co-illness. The process however was slow due to malfunctions in the registration
system, shortfall of vaccines in some states and the doubt among the public over the vaccination
process and its value. On the other side, India had provided over 60 million49 doses of vaccines
to estimates 75 countries globally. This supply schedules had been calibrated to other countries
due to its national supplies. However, supplying to other countries has not been ban, it will be
delayed until the supply situation soothes in India. people od India are careless yet even their
consciousness. A survey showed that an estimated 90 percent of the people are aware of the need
to wear a mask, but an estimated 44 percent are using the mask as their protection. 50By October
2021, the third wave of coronavirus can hit India. Although (Sarkar, 2021) it will be better
contained by the government than the second wave, it will still be a threat for Indian people
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according to a Reuters poll of medical experts51. A survey of 40 healthcare professionals,
scientists, doctors, and professors around the world showed that the significant vaccination will
likely provide some relief to a fresh outbreak. An estimated 85 percent of the defendants
predicted that the third wave of the COVID-19 will be in October, including three forecasts in
September, and between November and February 2022. According to Dr. Randeep Guleria,
Director at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)52 “It will be more controlled, as
cases will be much less because more vaccinations would have been rolled out and there would
be some degree of natural immunity from the second-wave” (Sarkar, 2021). However, 53only 5
percent of people of India are fully vaccinated currently of its estimated 950 million eligible
people. Therefore, the third wave is a danger for many millions of vulnerable Indians who are
still not fully vaccinated. Healthcare professionals have expressed that the process of vaccination
will go forward faster than before, but they warned early elimination of restrictions as some
states of India have already opened everything for the people. Two third of the experts cautioned
about children and those who are under 18 years of age most at risk in a potential third wave in
India. According to Dr. Devi Shetty, a Cardiologist at Narayana Health, and an advisor to the
Karnataka government pandemic response planning 54“If children get infected in large numbers
and we are not prepared, there is nothing you can do at the last minute” (Sarkar, 2021). He also
mentioned that 55“It will be a whole different problem as the country has very, very few pediatric
intensive care unit beds, and that is going to be a disaster”.
Conclusion: The feature question is how does India recover from this disaster? Recover from
this pandemic is a matter of patience. Taking precautions such as social distancing, faster
Vaccination process, more COVID centre for resilience, more instruments such as COVID test
kit, social campaign for the consciousness of the people and social and economic responsibility
by the government for the people of India may solve this problem. According to Robert Gallo,
who is the director of the Institute of Human Virology at the University of Maryland and
international scientific advisor, Global Virus Network 56“COVID-19 is a solvable problem, as
obviously it was easy to get a solvable vaccine. In two years, India likely will develop herd
immunity through vaccine and exposure of the disease” (Sarkar, 2021). India’s population and
poor socio-economic conditions are its barriers to the battle against COVID-19. However, many
steps from the beginning of the disaster had been taken by the initiative of the government. 57As
a precautionary step, many Indian states have acted by imposing night curfews from an estimated
10 pm to the next morning at 5-6 am. On the other side, the government has supplied
continuously for people engaged in necessary services. The Indian state of Maharashtra launched
an e-pass system to control the crowd. The e-pass was for those people who were in extreme
emergencies for travelling outside and inside Maharashtra. Some state governments have made a
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mandatory process to carry negative RT-PCR58 test for travelling passengers within states of
India. 59Since May 2021. Vaccination has been opened for all Indians aged 18 and above.
Through the access of vaccine strategies in place more India's will be immunized against the
disreputable COVID-19 virus, and thus recover from this disaster through the elimination of
future waves and for all a return of normalcy. 60The Central Government of India planned an
oxygen quota for all Indian states. Government (Steps Taken by the Government to Fight
Coronavirus in India, 2020) has requested India’s steelmakers to increase oxygen production at
their factories. The Steel Authority of India (a state-owned organization) provided an estimated
35000 tons of oxygen by April itself61. For financial security, the Government of India launched
a scheme for front-line public health workers, called the "Garib Kalyan Insurance Scheme".62
The policy covers those families who have lost their lives on COVID-19 connected jobs.
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Ali KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi, Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
ORCİD: 0000-0001-9809-3601

ÖZET
Bireyin temel/birincil ihtiyaçları olan yeme, korunma ve barınma elzemini tehdit eden
her aksiyon önemlidir. Bu önem arz eden, hayati bulguları tehdit eden aksiyona bilinmezlik
ve belirsizlik durumları eklenince aksiyonun önem derecesi daha da artmaktadır. Covid-19
adıyla bilinen bulaşıcı ve ölümcül olan bu virüs dünyayı etkisi altına almaktadır.
Yayılmasını ve tam olarak nasıl engelleneceği konusunda hala net çözümlerin olmaması ve
virüs salgının küresel bir boyut haline dönüşmesi birey ve toplumu korku, stres ve paniğe
sevk etmekte hem bireysel hem de toplumsal yaşamı tehdit ederek bireysel ve toplumsal
değişimleri de beraberinde getirmeye devam etmektedir. Bu değişimlerle birlikte günlük
olarak yapılan birçok alışkanlık form değiştirip beraberinde bireyde ve toplumda yeni
değişimler ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bu toplumsal ve küresel değişimler dile de farklı
biçimlerde yansımaktadır.
Dil, toplumdaki ilişkilerini kurmak ve sürdürmek yönünde yardım eden bir iletişim
aracıdır. Dolayısıyla dilin toplumsal bir işlevi vardır. İnsanlar dili kendi toplumsal arka
planlarına dayanarak kullanırlar. Sosyolojinin bir alt disiplini olarak kabul edilen dil
sosyolojisi de, dil ve toplum arasındaki ilişkiyi esas alır. Dilin toplum üzerindeki etkisini ya
da toplumda meydana gelen değişimlerin toplum üzerindeki etkisini inceler. Toplumu
fiziksel, politik, teknolojik, ekonomik, kültürel ve küresel faktörler etkilemektedir.
Toplumda dinamik bir şekilde tesiri olan bu faktörler toplumu etkilediği gibi dile de tesir
etmektedir. Bu faktörlere bağlı olarak toplumda meydana gelen değişimler, dilde de bazı
yenilikleri ve değişimleri kaçınılmaz hale getirmektedir.
“Covid-19 Salgınıyla Birlikte Türkçe Söz Varlığına Giren Bazı İfadelerin Dil
Sosyolojisi Açısından İncelenmesi” adlı bu çalışmada pandemi dönemindeki toplumsal
değişimlerin Türkçe söz varlığına nasıl yansıdığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Dil sosyolojisi, söz varlığı, covid-19 terminolojsi
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Every action that threatens the basic/primary needs of the individual, such as food,
protection and shelter, is important. When uncertainty and uncertainty are added to this
important action that threatens vital signs, the degree of importance of the action increases.
This contagious and deadly virus known as Covid-19 is affecting the world. The fact that
there are still no clear solutions on how to prevent its spread and exactly how to prevent it
and the virus epidemic turning into a global dimension pushes individuals and society to
fear, stress and panic. This virus, which threatens both individual and social life, continues
to bring individual and social changes. Along with these changes, many habits made on a
daily basis change form and reveal new changes in the individual and society. In particular,
these social and global changes are reflected in language in different ways.
Language is a communication tool that helps to establish and maintain relations in
society. Therefore, language has a social function. People use language based on their own
social background. The sociology of language, which is accepted as a sub-discipline of
sociology, is also based on the relationship between language and society. It examines the
effect of language on society or the effect of changes in society on society. Physical,
political, technological, economic, cultural and global factors affect society. These factors,
which have a dynamic effect on society, affect the language as well as the society. Changes
in society due to these factors make some innovations and changes inevitable in language.
In this study, titled "Examination of Some Expressions Entered into Turkish Vocabulary
with the Covid-19 Pandemic in Terms of Linguistic Sociology", it is tried to reveal how
social changes during the pandemic period are reflected in Turkish vocabulary.

Key Words: Sociology of language, vocabulary, covid-19 terminology

GİRİŞ

Yeni Coronavirus 29 Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan şehrinde canlı hayvan marketini
ziyaret edenlerde ortaya ilk kez ortaya çıkmış; hastalardan alınan örneklerin incelenmesi
sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa neden olan virusun SARS (2002) ve MERS (2012) gibi
Coronavirus ailesinden olduğu anlaşılmıştır. Bu özelliklerinden dolayı virüse Yeni
Coronavirus 2019 (2019- nCoV) adı verilmiştir ( Varol-Tokuç, 2020: 579). Coronavirüs adı
verilen bulaşıcı ve ölümcül hastalık toplumsal yaşamı küresel boyutta tehdit edip etkilemeye
devam etmektedir. Tam olarak nasıl engelleneceği konusunda hala net çözümlerin olmaması
ve virüs salgının küresel bir boyut haline dönüşmesi birey ve toplumu korku, stres ve paniğe
sevk etmekte hem bireysel hem de toplumsal yaşamı tehdit ederek bireysel ve toplumsal
değişimleri de beraberinde getirmektedir. Her yaştan insanı içine alan, ortak inanç ve
kurumlara dayanan organlaşmış veya yaygın bütün zümreler arası birliklerin bütününe
verilen ad” olarak tanımlanan (Ülken, 1969: 292) Toplumu fiziksel, politik, teknolojik,
ekonomik, kültürel ve küresel faktörler etkilemektedir.
Giddens’a fiziksel koşulların ve coğrafyanın kuşkusuz toplumsal değişme üzerinde
önemli etkisi vardır. Giddens, özellikle iklim yani hava koşullarının insan yaşamının
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niteliğini gösterdiğini; yaşamın sürdürüldüğü çevreye uyumla, toplumsal gelişim ve
değişimin arasındaki ilişki göz ardı edilemeyeceğini, insanın toplumsal örgütünü
geliştirmesinde, fiziksel çevrenin çokluk etkisi olduğunu (Giddens, 2000: 552)
belirtmektedir. Bu bağlamda fiziksel koşulların doğrudan olmasa da dolaylı olarak toplumsal
yapı üzerinde etkisi vardır. Fiziksel koşulları etkileyip değiştiren etmenler topluma yansıdığı
gibi toplumu oluşturan öğlelerden dile de sirayet etmektedir. Bu toplum ve dil arasındaki
ilişkiyle açıklanabilir.
2. Dil ve Toplum Arasındaki İlişki
Dil sosyolojisi temelde dil ve toplum arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak
açıklanmaktadır. Başka bir deyişle, toplumu dille ilgili olarak inceler; bu nedenle toplum, bu
alanda çalışmanın amacıdır. Bu alan, sosyal yapıların kullanımını ve o topluluktaki
insanların bunları düzgün bir şekilde iletişim kurmak için kullanma şeklini keşfetmek ve
anlamak için belirli bir topluluğun dilini inceler. Dilin konuşmacıların tutumlarını (otomatik
veya kasıtlı olarak) yansıtabileceği fikri, dil sosyolojisinin temelini oluşturur. Shütz’e göre
insanlar arasındaki öznelerarası bağları sürdürmek için dilin yapılandırma işlevini
gözlemler. Onun için dil toplumun temel bir gereğidir (Schutz, 2003). Dil, insanlar ve
nesiller arasında en önemli iletişim ve aktarım aracı olarak toplumların varlık sebeplerinden
biri olmuştur. Dil ile dünyayı algılar, düşüncelerimizi şekillendiririz. Dil bununla sınırlı
kalmayıp aynı zamanda gerçekliği de şekillendirir. Ortaya çıkan gerçeklik toplumsal bir algı
oluşturur ve toplumun bütün bireylerine aktarılır. Dolayısıyla dil çalışmalarında toplumun,
toplumsal çalışmalarda da dilin göz ardı edilemeyeceği gerçeği ortaya çıkar. Çünkü insan
olmadan dilin, dil olmadan da toplumun var olması mümkün değildir (Sevim, 2017: 10). Dil
ve toplum arasındaki ilişkiyle ilgili iki temel görüş bulunmaktadır. Birincisi, toplumsal
yapının dile yansıtıldığı; ikincisi ise toplumun dil yoluyla yapılandırıldığı görüşüdür (Çınga,
2004: 10). Bu bağlamda ana dilinin derinliklerine gizlenmiş olan anlamların bireylerin
deneyimleriyle oluştuğu, dilin toplum için bir ayna görevi gördüğü ve sosyokültürel bir yapı
gösterdiği söylenebilmektedir. Çünkü bireyin dili kullanım tarzı, sosyal ve kültürel bilincin
bir yansımasıdır. İnsanlar, tarih boyunca her zaman bir toplum/topluluk içinde varlıklarını
sürdürmüşlerdir. İnsanların bir arada yaşamaları, birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve
böylece birtakım ortak değerlerin oluşmasını sağlamıştır. Bu da, zamanla her toplumun
kendine özgü bir hayat anlayışı ve yaşam tarzının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özgül kalıp
ve yargılar içerisinde şekillenen toplum, varlığını sürdürebilmek için, sahip olduğu kültürel
sistemi kuşaktan kuşağa aktarmak zorunda kalmıştır. Toplum bu aktarma işlevini de dil ile
sağlamaktadır.
3. Söz Varlığı ve Toplum İlişkisi
Bir toplumun kavramlar dünyası karşılığı olan sözlüksel ve söz dizimsel göstergelerin
toplamıdır (Buran, 2015: 270). Başka bir ifadeyle söz varlığı sadece b r d lde b rtakım
sesler n b r araya gelmes yle kurulmuş̧ s mgeler , kodları ya da göstergeler değ l aynı
zamanda o dili konuşan toplumun kavramlar dünyasını, maddi ve manevi kültürün
yansıtıcısını, dünya görüşünün bir kesitini de içine alır. Bir dilin kendi ögelerinden oluşan,
kimi zaman yabancı ögelerin de girdiği temel söz varlığı içinde bilim, teknik, sanat ve
zanaat alanlarının kavramları olan terimler; belli bir durumu, olayı, insanların tutum ve
davranışlarını belirlemek üzere birden çok kelimeyle anlatım alanı bulan deyimler; bir
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milletin bilgeliğini, hayat tecrübelerini yansıtan ve nesilden nesile aktarılan atasözleri; dünya
dillerinde benzerleri bulunmakla birlikte, ana dilimize büyük bir anlatım zenginliği ve ifade
gücü kazandıran ikilemeler ve belli bir kültürün ürünü olarak kullandıkları kalıp sözler de
yer alır (Aksan, 2004: 13). Dil-toplum ilişkisinden bahsetmek, dili konuşan kişilerle dil
arasındaki ilişkiden bahsetmekle eş değerdir. Çünkü dil bir toplumun düşüncesinin
sınırlarını çizen en önemli aygıttır. Toplum dilinin ölçüsünde düşünür. Bahsettiğimiz olgu;
gelişmiş toplumların daha gelişmiş dil düzeylerine, ilkel toplumların ise daha ilkel dil
düzeylerine sahip oldukları değildir. Çünkü dilin karmaşıklığı o dilin kelime dağarcığıyla
doğru orantılıdır. Birey, dünyayı ana dilindeki ayrımlar ve bu ayrımlar arasındaki ilişkilerle
algılayıp yorumlayabilir (Bozgöz, 2004: 282). Dolayısıyla bir toplum, dilinin kelime
dağarcığının izin verdiği ölçüde düşünebilir. Bu kelime dağarcığı da ilgili olduğu toplumun
hayat tarzı, kültürü, ananesi hakkında bilgi verir. Yani dili sadece bir iletişim aracı olarak
görmek yerine tarihî, politik ve kültürel bir yönlendirmenin de vazgeçilmez bir parçası
olarak görmek gerekmektedir (Gönülal, 2011: 1129).
Sosyolojinin bir alt disiplini olarak kabul edilen dil sosyolojisi de, dil ve toplum
arasındaki ilişkiyi esas alır. Dilin toplum üzerindeki etkisini ya da toplumda meydana gelen
değişimlerin toplum üzerindeki etkisini inceler. Toplumu fiziksel, politik, teknolojik,
ekonomik, kültürel ve küresel faktörler etkilemektedir. Toplumda dinamik bir şekilde tesiri
olan bu faktörler toplumu etkilediği gibi dile de tesir etmektedir. Bu faktörlere bağlı olarak
toplumda meydana gelen değişimler, bir dilin söz varlığında da bazı yenilikleri ve
değişimleri kaçınılmaz hale getirmektedir
4. Covid-19 Salgınıyla Birlikte Türkçe Söz Varlığına Giren Bazı İfadeler
Küresel bir salgın haline dönüşen bu hastalık toplumu etkilediği gibi dile de etki
etmektedir. Bu hastalıkla birlikte kullanılan, yazılan, söylenilen bazı covid-19 ifadeleri:
Ajitasyon, deformasyon, dezenfeksiyon, dezenfektan, diagnosis, enfektif, enfeksiyon,
enfeksiyöz, enfekte, enfekte olmak, enfektif, entübe, filyasyon, hijyen, hijyenik, hijyenik
ortam, influence, izole, izolosyon, karantina, korona, kronik, minimalize, mortalite,
pademik, pandemi, pandemik, pik, semptoloji, semptom, semptomatik, sosyal mesafe, viral,
virüs, vital, vitaliti, vizit, vizite (Zülfikar, 2020: 16); Corona salgını, Covid-19 pandemisi,
Covid-19 salgını, Covid önlemleri, Korona virüsü salgını, Koronavirüs, Kovid-19 salgını,
Küresel pandemi, Mutant virüs, Mutasyonlu coron (Turan-Yıldırım, 2021: 525); Antijen,
antikor, anntisepsi, asemptomatik kişi, aşı, atak hızı, ateş, bağışık, bağışıklık, bildirim,
bilgisayarlı tomografi, birincil vaka, bulaşıcı hastalık, bulaşma, bulaşma yolları, cov-corona
virüs-korona virüs, covid-19, damlacık yoluyla bulaşma, doğrudan bulaşma, dolaylı
bulaşma, duyarlı kişi, entübe, extübe etmek, el dezenfeksiyonu, el temizliği, el yıkama
tekniği, eliminasyon, endemi, enfeksiyon, enfekte kişi, entübasyon, epidemiyoloji, ev
izolasyonu, fiziki mesafe, imün, imünite, intübasyon süresi, insidans, izolasyon, karantina,
kaynak, kendi kendine karantina, konak, kontamine, kontrollü sosyal hayat, korona virüs,
covid 19, kümelenme, mortalite, mutasyon, normal sabun, pandemi, pandemi hastanesi,
patojenite, pcr, pnomoni, rebalans, rezervuar, risk faktörü, sağlık, saha incelemesi/filyasyon,
salgın, salgın incelemesi, sanitasyon, semptom, sepsis, sosyal mesafe, sosyal müdahale,
süper yayıcı, temaslı kişi, vaka, vaka fatalite hızı, vaka inceleme formu, ventilasyon,
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ventilatör, virülans, virüs, zoonos (Covid-19 Sözlüğü, Sağlık Bakanlığı); o hastalık, adı
lazım değil, salgın, korana, adı batasıca (K1).
Yukarıdaki terimlerin çoğu Türkçe’nin yabancı söz varlığında kullanılan ifadelerdir.
Salgınla birlikte insanların toplumsal yaşayışı, algısı, yönelimi (alış veriş, ilgi), önlemleri,
dikkati de değişti. Toplumda meydana gelen bu değişimler toplum ve dil arasında şu
değişiklikleri ortaya çıkardı:

4.1. Toplumda İnsanlar Arasında Beden Diliyle İletişimi Sağlayan Unsurların
Değişimi
İletişim unsurlarından bir tanesi de beden diliyle yapılan iletişimdir. İlk karşılaşmada,
ilk selamlaşmada yapılan tokalaşma ve sarılma yerini yumruk tokuşturma, el-göğüs selamı
ve uzaktan sosyal mesafeyle temassız selamlaşmaya bıraktı. Özellikle de bu durum “yumruk
tokuşturma” gibi bir ifadeyi söz varlığımıza yerleştirdi.
4.2. Toplumda Korku ve Stresin Yarattığı Örtük İfadelerin Söz Varlığına Yansıması
Örtmece, özellikle çoğu insanın kolay konuşamayacağı, doğrudan söylenmesinde
sakınca bulunan kavramlar yerine toplumsal olarak kabul gören, söylenmesinde sakınca
bulunmayan ya da örtük bir şekilde söylenilen ifadelerdir (Aslan: 2019: 10). Standart dilden
farklı olarak bir dil alanı içindeki farklı konuşma biçimleri olarak tanımlanan (Tosun, 2016:
10) ağızlar da bu örtük ifadeler yer almaktadır. Salgının küresel boyuttaki ölümcül
tehlikesinin yarattığı korku, stres ve endişe, salgının isminin doğrudan söylenilmesi
toplumda sakıncalı bir hale getirmiştir. Türkçe söz varlığına o hastalık, adı lazım değil, adı
batasıca (K1) gibi örtük ifadelerle kullanılmıştır.
4.3. Eğitim Sistemindeki Bazı Değişikliklerin Söz Varlığına Yansıması
Toplumun gelişimini sağlayan unsurların başında eğitim gelmektedir. Küresel boyuttaki
salgının etkileri eğitim sistemine de değişiklikler getirmiştir. Bu değişikler söz varlığına da
yeni ifadeler katmıştır: online eğitim, yüz yüze eğitim, canlı ders, sekron, a sekron, uzep,
moodle, zoom (K2).
4.4. Toplumdaki Alış Veriş Ve Tüketim Algısı Değişiminin Söz Varlığına Yansıması
Barınma, korunma ve yeme olan bireylerin temel ihtiyaçlarını tetikleyen faktörler çok
önemlidir. Salgın süreciyle birlikte insanlarda korku ve stresle birlikte alış veriş ve tüketim
yönelimi değişmiştir. Bu değişiklik söz varlığına şu şekilde yansıdı: Bu mağaza da toplamda
bulunabilecek kişi sayısı, N95 maske, hes kodu, kargo teslim kodu, siperlik (K2) gibi
ifadeler salgınla birlikte söz varlığında yer aldı.
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SONUÇ
Bireyin temel/birincil ihtiyaçları olan yeme, korunma ve barınma ihtiyacını tehdit eden
her aksiyon önemlidir. Bu önem arz eden, hayati bulguları tehdit eden aksiyona bilinmezlik
ve belirsizlik durumları eklenince aksiyonun önem derecesi daha da artmaktadır. Covid-19
adıyla bilinen bulaşıcı ve ölümcül olan bu virüs dünyayı etkisi altına aldı. Yayılmasını nasıl
engelleneceği konusunda net çözümlerin olmaması ve virüs salgının küresel bir boyut haline
dönüşmesi bireyi korku, stres ve paniğe sevk etti. İnsan yaşamının tehdit eden bu virüs
bireysel ve toplumsal değişimleri de beraberinde getirdi. Bu değişimlerle birlikte günlük
olarak yapılan birçok alışkanlık form değiştirip beraberinde bireyde ve toplumda yeni
değişimler ortaya çıkarmıştır. Özellikle bu toplumsal ve küresel değişimler dile de farklı
biçimlerde yansımıştır. Dilin toplum üzerindeki etkisini ya da toplumda meydana gelen
değişimlerin toplum üzerindeki etkisini salgınla birlikte yeni biçimlerle ortaya çıkarmıştır.
Toplumu fiziksel, politik, teknolojik, ekonomik, kültürel ve küresel faktörlerle etkileyen
salgın bazı değişimleri de bu faktörlere bağlı olarak kaçınılmaz hale getirmiştir.
“Covid-19 Salgınıyla Birlikte Türkçe Söz Varlığına Giren Bazı İfadelerin Dil
Sosyolojisi Açısından İncelenmesi” adlı bu çalışmada basında, akademik çalışmalarda,
kaynak kişi ağızlarında ve sağlık bakanlığı tarafından oluşturulan elektronik covid-19
sözlüğünde geçen yaklaşık 200 covid-19 ifadesi belirtilmiştir. Türkçe söz varlığına giren bu
ifadelerden bazıları 4 başlık altında dil sosyolojisi ekseninde incelenmeye çalışılmış;
böylelikle toplumu etkileyen faktörlerin dile de nasıl tesir ettiği ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Özellikle de toplumu oluşturan, etkileyen ve değiştiren faktörlerin toplum
aracılığıyla dili de değiştirdiği ve etkilediği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak Covid-19
yabancı terimlere karşılık bazı Türkçe ifadelerin de kullanılması gerekmektedir. Örnek
olarak; fatalite yerine ölüm, sepsis yerien fonksiyon bozukluğu, entübe etmek yerine
solunum desteği sağlamak, infulunce yerime etkilemek, filyasyon yerine hastalık taraması,
septom yerine belirti, vital yerine yaşamsal veriler, mortalite yerine ölüm oranı, stabil yerine
durağan, vizite yerine sağlık yoklaması gibi Türkçe ifadeler de kullanılması Türkçe söz
varlığı açısından oldukça önemlidir.
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EMPLOYEE'S RIGHT TO BE UNAVAILABLE
ÇALIŞANIN ULAŞILIR OLMAMA HAKKI
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Özet
Günümüzde Covid-19 (koronavirüs) pandemi süreciyle birlikte daha yaygın hale gelen
uzaktan çalışma, iş hayatında kullanılan teknolojik araçlar aracılığıyla işverenlerin yoğunlukla
kullandığı bir çalışma şekli haline gelmiştir. Klasik istihdam yöntemlerine alternatif bir model
olan uzaktan çalışma ile işverenler pandemi sürecinin riskini uzaklaştırırken aynı zamanda
ekonomik anlamda da üretim maliyetlerini azaltma yoluna gitmişlerdir. Çalışanlar açısından
ise genellikle toplumda dezavantajlı gruplar (engelli bireyler, kadınlar, yaşlılar vb.) tarafından
tercih edilen bu model, içinde bulunduğumuz bu pandemi koşullarında bir zorunluluk haline
gelmiştir. Uzaktan çalışma uygulamasıyla çalışanlar, çalışma zamanlarını belirlemede
esneklik ve özerklik avantajı sağlarken, içinde bulundukları dijital araçlar vasıtasıyla sürekli
nöbette olma ve her zaman her yerde ulaşılabilir olma gibi sorumlulukları yüklenmişlerdir.
İşverenin dijital araçlar ile çalışanlarına istedikleri her an ulaşabilme imkânları ve bunun
çalışan açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar karşısında işçinin “ulaşılabilir olmama
hakkı” ya da “bağlantıyı kesme hakkı” gündeme gelmiştir. İş sözleşmesindeki çalışanın
kişiliğinin korunması ilişkisine ters düşen bu durum, ilk olarak 2004 yılında Fransız
Yargıtay’ının verdiği bir kararda tartışılmıştır. Günümüzde bu kadar yaygın hale gelen
uzaktan çalışma ile çalışanın ulaşılamama hakkına sahip olmamasından kaynaklı
dinlenememe sorunu yaşaması ve iş-özel yaşam arası sınırın ortadan kalkması çalışana zarar
vermektedir.
Bu çalışmada, çalışanın ulaşılamama (ulaşılabilir olmama) hakkı hukuki çerçevede
uluslararası boyutta incelenerek, ülkemizde hukuki bir alt yapısı olmaması sebebiyle yaşanan
çalışma hayatı sorunlarına değinilerek önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ulaşılamama Hakkı, Uzaktan Çalışma, İş Hukuku
Abstract
Remote work, which has become more common today with the Covid-19 (coronavirus)
pandemic process, has become a way of work that employers use intensively through
technological tools used in business life. With remote working, which is an alternative model
to classical employment methods, employers have reduced the risk of the pandemic process,
while at the same time reducing production costs in economic terms. In terms of employees,
this model, which is generally preferred by disadvantaged groups (disabled individuals,
women, elderly people, etc.) in the society, has become a necessity in the current pandemic
conditions. With the remote working application, employees have the advantage of flexibility
and autonomy in determining their working times, and they have responsibilities such as
being constantly on duty and being accessible anytime, anywhere, through the digital tools
they use.
In the face of the employer's ability to reach its employees at any time with digital tools and
the negative consequences of this for the employee, the employee's "right to be unreachable"
or "the right to disconnect" has come to the fore. This situation, which contradicts the
relationship between the protection of the employee's personality in the employment contract,
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was first discussed in a decision of the French Court of Cassation in 2004. With remote
working, which has become so common today, the problem of not being able to rest due to the
fact that the employee does not have the right to be reached and the disappearance of the
border between work and private life harms the employee.
In this study, the employee's right to be unreachable (not reachable) will be examined in the
international context, and suggestions will be made by addressing the problems in working
life in our country due to the lack of a legal infrastructure.
Keywords: Right to Disconnect, Remote Working, Labor Law
GİRİŞ
Günümüzde işletmeler, 2019 yılı sonu itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
salgın hastalığı sebebi ile faaliyetlerine dijital teknolojileri dâhil ederek değişime
uğramışlardır. Mobil iletişim araçlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte işletmeler,
mekân ve zaman bağlayıcılığından büyük ölçüde uzaklaşarak esnek çalışma modellerini
benimsemişlerdir. Bu sayede işletmelerdeki üretim durmadan devam ederken, kullanılan
mobil iletişim araçları çalışanların sürekli olarak nöbette olmaları ve çalışma saatleri dışında
da işverenler tarafından her zaman ulaşılabilir olmalarına neden olmaktadır. Kişinin meslek
ve özel yaşam arası sınırının ortadan kalkmasına neden olan bu uygulama, çalışanların
dinlenme saatlerine de bir müdahaleyi beraberinde getirmekte ve yeni bir çalışma hayatı
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada, Covid-19 salgın süreci ile dijitalleşmenin işgücü piyasası üzerindeki etkisine
değinilerek, işverenlerin dijital araçlar vasıtasıyla çalışanlarına sürekli ulaşabilme imkânı ve
bunun yarattığı olumsuz sonuçlar karşısında “çalışanın ulaşılır olmama hakkı” tartışılarak,
önerilerde bulunulacaktır.
DİJİTALLEŞME VE İŞGÜCÜ PİYASASI
Dijitalleşme kavramı, hayatın hemen tüm alanlarına etki eden en önemli teknolojik
gelişmelerden biri olmakla birlikte; kelime, resim, harf vb. analog mesajları ayrı darbelerde
işlenip iletilebilen ve elektronik olarak saklanıp depolanmasına olanak veren sinyallere
çevrilmesi işlemini ifade eden teknik bir kavramdır. Dijitalleşme telekomünikasyon
sektörünün yanında tüm sektörleri ve hatta günümüzde toplumsal hayatı da derinden
etkileyebilecek boyutlara ulaşmıştır (Ormanlı, 2012, s. 33). Covid-19 salgın süreci ile kısa
süre içerisinde günlük rutin yaşam standartları, alışveriş alışkanlıkları, iş yaşamı ve daha
birçok açıdan köklü değişimler yaşanmış ve içinde bulunduğumuz süreç içerisinde yaşanmaya
da devam etmektedir (Erdil Şahin ve Özışık, 2021: 418). İş hayatında yaşanan köklü
değişimler içerisinde ise özellikle klasik istihdam yöntemlerine alternatif model olan esnek
çalışma modelleri daha etkin hale gelmiştir. Bu modellerin dijital araçlar vasıtasıyla yoğun
olarak kullanılması, çalışanların esnekliği ve verimliliği çerçevesinde olumlu etki yaratırken
bazı sorunlara da sebep olarak işgücü piyasasına etki etmiştir.
ÇALIŞANIN ULAŞILABİLİR OLMAMA HAKKI
Dijitalleşme ile çalışanın mesai saatleri ve dinlenme süreleri arasında ilişki belirsiz hale
gelmeye başlamıştır. Çalışanın mesai saatleri dışında yer alan öğle arası, akşam, hafta sonu
vb. zamanlarda dijital araçlar vasıtasıyla sürekli iş görme borcunu üstlenme durumunu ortaya
çıkarmaktadır.
Çalışanın ulaşılabilir olmama hakkı, çalışma süresi dışında kalan dinlenme süreleri içinde
çalışanın akıllı telefon, eposta ya da mesaj, Whatsapp vb. sosyal medya iletişim teknolojisi
araçlarıyla da ulaşılabilir olmamasını ifade etmektedir. İlk kez Fransa’da pozitif olarak
düzenlenmiş olan bu hak, çalışanın mesai saatleri dışında iş görme borcu ifa etmesi ile bilgi
teknolojileri vasıtasıyla daha kolayca ulaşılabilir olmasının önüne geçmek amacıyla iş hukuku
içerisinde yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Baycık vd., 2021:1706).
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Çalışanın ulaşılabilir olmama hakkı, ilk kez 2004 yılında Fransız Yargıtay’ının verdiği bir
kararda gündeme gelmiştir. İlgili olayda ara dinlenmesinde olan ambulans şoförünün işvereni
tarafından yapılan aramaya cevap vermemesi, ulaşılabilir olmama hakkı kapsamında
değerlendirilmiş, bu sebeple yapılan fesih haksız kabul edilmiştir. Bunun üzerine 8 Ağustos
2016’da, dönemin Fransız Çalışma Bakanı Myriam El Khomri’den adını alan El Khomri
yasası ile işçinin ulaşılabilir olmama hakkı ilk defa bir iş mevzuatında yerini almıştır. 1 Ocak
2017’de yürürlüğe giren bu düzenleme, uluslararası kamuoyunda yankısını bularak diğer
ülkeleri teşvik etmiş, Filipinler, Belçika, Hollanda, Québec iş mevzuatında kurala bağlanmaya
başlamıştır. Fransız iş hukuku öğretisinde çalışanın sürekli olarak ulaşılabilir olma durumu,
“fiziken ve fiilen meşgul olmama” ancak “zihnen meşgul olma” olarak tanımlanmıştır (Sıvacı,
https://www.ozgunlaw.com/).
2017 yılında yürürlüğe giren bu değişiklik hükmüne göre, 50’den fazla çalışanı olan
işletmeler, sendika ile çalışanın ulaşılamama hakkı konusunda pazarlık yapmak; pazarlığın
başarısız olması halinde çalışanın dinlenme süreleri, aile ve özel yaşamı, tatil dönemleri göz
önüne alınarak çalışanın çalışma saatleri dışında ulaşılmama hakkını öngören iç politikalar
oluşturmakla yükümlü kılınmıştır. Çalışanların işverenin yapacağı bu düzenlemelerle
“offline” olma hakları bulunmakta; çalışma saatleri dışında akıllı telefonlarını görmezden
gelme, e-posta ve telefonlara cevap vermeme hakkı olacaktır (Baycık vd., 2021:1706-1707;
Avogaro, 2017: 2).
Fransız Yargıtayı’nın bu yaklaşımı diğer Avrupa ülkelerini de etkilemiştir. İtalya, 2017
yılında akıllı çalışma yasası ile bağlantı kesme hakkını ele almıştır. 2018 yılında İspanya’da
dinlenme aralarında ve tatillerde bağlantı kesme hakkı sağlayan yeni yasa kabul edilmiştir.
Avrupa ülkelerinde yaşanan bu konudaki olumlu gelişmelerin aksine, ABD’de bağlantıyı
kesme hakkı ile ilgili yasa çıkarma çabaları yeterli ilgi ve destek görmemiştir. Son olarak 21
Ocak 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Brüksel’de gerçekleştirilen genel kurul
oturumunda ise çalışanlara iş saatleri dışında ulaşılamamasına yönelik “bağlantıyı kesme”
hakkı ile ilgili olarak hazırlanan rapor, 472 ‘evet’, 126 ‘hayır’ ve 83 ‘çekimser’ oyla kabul
edilmiştir. Bu raporda dijital araçların çalışan ve işverenlere sağlamış olduğu menfaatlerin
yanında sürekli olarak “nöbette olma” sorumluluğu yarattığı ve çalışma saatleri dışında da
çalışanların her zaman ve her yerde ve her koşulda “ulaşılabilir” olmalarından dolayı iş ve
özel yaşam dengesizliği yaşadığından bahsedilmiştir (Sıvacı, https://www.ozgunlaw.com/).
Almanya’da ise, çalışanların çalışma saatleri dışında ulaşılamama hakkına ilişkin pozitif bir
düzenleme bulunmamaktır. Buna karşın işletmelerin politikaları ile bu hakkın tanındığı
görülmektedir. Bu konuda ilk düzenleme yapan firmalardan biri Volkswagen firmasıdır
(Baycık vd., 2021:1707). Volkswagen, 2012 yılında Almanya’da mesai saatleri dışında eposta alışverişini durduran ilk şirkettir. Otomobil üreticisi, dâhili sunucularını 18:15 ile 07:00
arasında bireysel hesaplara e-posta göndermekten kaçınacak şekilde ayarlamıştır. Sigorta
şirketi olan AXA’da 2017 yılında imzalanan şirket toplu sözleşmesi ile çalışanlarına
İspanya’da mesai saatleri dışında telefonlarını kapatma hakkı vermiştir (Sıvacı,
https://www.ozgunlaw.com/).
Alman otomobil üreticisi Daimler ise 2014 yılında, çalışanlarına isteğe bağlı bir hizmet
oluşturarak çalışma saatleri dışında gelen tüm e-postaları “ofis dışı mesaj” olarak geri
göndermekte; göndericiyi çalışma saatleri içerisinde e-posta göndermesi hususunda
uyarmaktadır. IBM Almanya ise çalışanlarının şirketin altyapısına bağlı e-posta hizmetlerini
mesai dışında kalan 20.00 ile 06.00 saatleri arasında engellemektedir (Froger ve Jordan,
2018: 3).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde dijital teknolojiler vasıtasıyla daha etkin hale gelen esnek çalışma modellerinin iş
hayatında yaygınlaşması, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sınırını
belirsizleştirmektedir. Çalışma hayatının önemli bir sorunu haline gelen bu durum
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Hukukumuzda TBK m. 417 hükmü ile işçinin kişiliğinin korunması pozitif düzenlemeye
kavuşmuş ve bu konuda emsal kararlar verilmiş olsa da çalışanın işveren tarafından
“ulaşılabilir olmama” hakkı, Avrupa’da olduğu gibi ilgi görmemiştir. Çalışanların mesai ve
mesai dışı zamanlarının işverenler tarafından dikkate alınmaması ve uygulamada çalışanın
dinlenme saatinin yok sayılması hukukumuzda pozitif bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Bu çerçevede çalışanın ulaşılabilir olmama hakkı dikkate alınarak, günümüz
atipik çalışma koşulları kapsamında düzenleme yapılması önem arz etmektedir.
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ÇOKLU AFET RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
MULTIPLE DISASTER RISK ASSESSMENT METHODS
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Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
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ÖZET
İnsan nüfusunun aşırı ve kontrolsüz biçimde artmasıyla, fiziksel ortamda meydana getirilen
değişiklikler farklı türevdeki afetlerin dünyanın değişik bölgelerinde ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Çoğu durumda bu afetler aynı yer ve zamanda bütünleşebilmekte veya birbirini
tetikleyebilmektedir. Ortaya çıkan bu durumlara bağlı olarak afetlerin etki alanı daha da
büyüyebilmekte ve afetlerin verdiği zararlar artabilmektedir.
Birden fazla afetin tesadüfi olarak veya birbirini tetikleyerek ortaya çıkmasına çoklu afetler
adı verilir. Çoklu afetlerin gelişiminde farklı niteliğe sahip olaylar etkili olur. Örneğin
depremler, bina yıkılmalarına, heyelanlara sebep olabilmekte ve bu olayların gelişiminde
tetikleyici görev yüklenebilmektedir. Benzer tetikleyici silsile, sellenmeler ve sonucunda
meydana gelen heyelanlar, toprak kaymaları, alt yapı hasarlarının oluşumu gibi olayların
gelişimi sırasında ortaya çıkar. Buna benzer tetikleyici silsile birçok çoklu afetin gelişim
mekanizmasında görülebilmektedir.
Çoklu afetler, tekli afetlerin ortaya çıkardığı zarardan daha korkunç yıkımlara sebep
olmaktadır. Bu tür olayların önlenebilmesi veya ortaya çıkardığı zararların en aza
indirilebilmesi için afetlerin gerçekleşmesinden önceki periyotta risk belirleme çalışmalarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Riskin belirlenmesi; tehlikeli olayın niteliğine, çalışma alanının
özelliklerine ve eldeki veri türlerine göre değişmektedir. Veri temini kısıtlı ise, tehlike ve
zarar görebilirlik niceliksel olarak açıklanamıyorsa çoklu niteliksel, risk indeksler bağlamında
inceleniyorsa (0-1 aralığında) yarı niceliksel, risk olasılıksal ve beklenen kayıplar bakımından
değerlendiriliyorsa niceliksel olarak incelenmektedir. Çalışmada çoklu afet risk
çalışmalarında kullanılan bu metotlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu afetler, Çoklu Afet Risk Değerlendirme Metotları, Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)
ABSTRACT
The striking changes in the physical environment due to the excessive and uncontrolled
increase in the human population are effective in the possible emergence of different types of
disasters in diverse parts of the world. Moreover, in most cases, these disasters can integrate
or trigger each other at the same place and time. Depending on these emerging situations, the
impact area of disasters and the damage caused by disasters may increase.
The occurrence of more than one disaster by chance or by triggering each other is called
multiple disasters. Different events are effective in the development of multiple disasters. For
example, earthquakes can cause landslide formation, and building collapses. Similar trigger
sequences occur during the development of events such as flooding and resulting landslides,
and building collapses. A similar trigger sequence can be seen in the development mechanism
of multiple disasters.
Multiple disasters cause more devastating destruction than single disasters. In order to prevent
such events or to minimize the damage they cause, risk identification studies are needed in the
period before disasters occur. Identification of risk varies according to the nature of the
hazardous event, the characteristics of the study area and the types of data available. If data
availability is limited, hazards and vulnerabilities can not be quantitatively explained;
multiple qualitative disaster risk assessments are performed. If multi-disaster risk situations
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evaluated in the context of risk indices (in the range of 0-1), it is analysed semi-quantitatively.
if the multiple-disaster risk is evaluated in terms of probabilistic and expected losses, it is
analysed quantitatively. In this context, disaster risk assessment methods used in multiple
disaster risk studies were examined in this study.
Keywords: Multiple Disaster Risk, Multiple Disaster Risk Assessment Methods, Geographic
Information Systems (GIS)
1.GİRİŞ
Afetler, canlı veya cansız varlıklara zarar verip önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan
fiziksel veya insan kaynaklı olaylara denmektedir (Şahin ve Sipahioğlu, 2009). Afetler
sonucunda can ve mal kayıplarının yanısıra büyük ölçüde psikolojik ve sosyolojik yıkımlar da
yaşanır. Bu tür etkiler afetlerin ortaya çıkardığı dolaylı sonuçlar arasında yer alır. Afetlerin
ortaya çıkardığı maddi yıkımların ortadan kaldırılma işlemi için daha kısa süre gerekirken,
manevi tahribatların ortadan kaldırılabilmesi için daha uzun sürenin geçmesi gerekmektedir.
Afetler yıkıcı etkilerinin bir bölümünü tehlikeli olayın yapısından almaktadır. Bu etkilerin bir
kısmı yerin yapısına bağlı olan çeşitli faktörlerle ilgili iken, bir kısmı ise insanların yapmış
olduğu çeşitli aktivitelerle alakalıdır. Atmosferdeki ve yerin iç yapısından kaynaklanan çeşitli
aşırı olaylar afetlere sebebiyet verebilmektedir. Atmosferde ve okyanuslarda aşırı ısınma veya
soğuma veya jeofiziksel aktiviteler bu olaylara örnek olarak gösterilebilir (Dickson vd.,
2012). Afetlerin bir kısmı ani olarak gelişirken (Deprem, sel, volkan patlamaları, fırtına ve
tayfunlar), bir kısmı ise daha yavaş gelişir (Erozyon, kuraklık, küresel iklim değişikliği).
Terör olayları, nükleer, kimyasal veya büyük taşıma kazaları, savaşlar ve iç çatışmalar insan
kaynaklı afet olaylarıdır (Dickson vd., 2012).
Afetlerin yıkıcı etkisi birden fazla afet tehlikesinin bir arada ya tesadüfi ya da birbirini
tetikleyecek şekilde oluşması durumunda artmaktadır. Böylesi durumlarda çoklu afetler
ortaya çıkar. Afetlerin tesadüfi olarak bir arada görülmesi durumunda tehlikeler arası
etkileşim gerçekleşmez. Böylesi durumlarda başlangıçta tehlikeler arası etkileşim
bulunmadığı halde afetlerin oluşması ile bileşen etki ortaya çıkar ve insanlar ve mal varlıkları
birden fazla afet tehlikesinden dolayı zarar görürler. Herhangi bir yerde hem deprem, hem de
fırtına olayı aynı zamanda gerçekleşebilir. Deprem ve fırtınanın aynı yerde beraber ortaya
çıkmasında bir ilgi yoktur. Aynı şekilde deprem ile kuraklığın oluşumu arasında herhangi bir
ilişki bulunmaz. Ancak deprem olayının görülmesi durumunda binalarda yıkılmalar ortaya
çıkarsa, o zaman deprem tehlikesinin bina yıkılmasını tetiklediği sonucuna ulaşılır. Böylelikle
ilk olay diğer olay serilerini başlatır (Komendantova vd., 2013). Tetikleyici olayların
genelinde başlatan bir etki bulunmaktadır. Bundan sonra farklı etkenler devreye girmekte ve
tehlikenin boyutu da büyümektedir. Bu tür tetikleyici etkenlerin incelenmesi ani olarak
gelişen afet tehlikelerinin yanısıra; savaş, nükleer tehlikeler ve terörizm gibi daha yaygın afet
tehlikelerinin incelenmesini kolaylaştırmaktadır (McEntire, 2001).
Küresel iklim değişikliği, sessiz sedasız gelişmeye ve etkili olmaya devam ederken, küresel
iklim değişikliğinin tetiklediği afet tehlikeleri de gelişim göstermektedir. Buna ilaveten dünya
2020 yılında yeni bir afetle tanışmıştır: Covid-19. Bu salgın afeti, yeryüzünde insan türü
arasında çok hızlı bir yayılım gösterirken önemli ölçüde can kayıplarına neden olmuştur.
Benzer şekilde bu afet, iş yerlerinin kapanmasına, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasına
ve küresel ekonomide önemli ölçüde daralmaya sebep olmuştur. Bu afetin ortaya çıkardığı
dolaylı etkiler önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşecektir. Görüleceği üzere küresel iklim
değişikliği, biyolojik afetler, fiziksel tehlikeler ve daha birçoğu insanların tek başına
üstesinden gelemeyeceği zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Toplumun bu şekilde gelişen
afetlere karşı başaçıkabilme kapasitesi oldukça sınırlı kalmaktadır. Üstelik afetler birbirini
tetikleyerek yeni türde afetleri ortaya çıkarmakta, afetler arasında karmaşık ilişki türleri
gelişmektedir. Bunun sonunda ise zarar görebilirliğin boyutu değişmekte ve afet risklerinin
bilimsel olarak incelenmesi zorlaşmaktadır.
Çoklu afetler birçok bilim alanının katkısıyla incelenebilecek içeriğe sahiptir. Çoklu afetleri
değerlendirirken gerekli olan veriler de çok çeşitlidir. Dolayısıyla çoklu afet risklerinin tespit
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edilmesi sırasında, veri yapılarına ve inceleme alanının özelliklerine bağlı olarak, bu
çalışmada açıklandığı gibi niteliksel, yarı niceliksel ve niceliksel değerlendirme yöntemleri
kullanılmaktadır.
2. ÇOKLU AFET RİSKİ
Afetler, tehlikeli bir olayın oluşması sonucunda insanların veya insanların sahip olduğu çeşitli
mal varlıklarının zarar görmesi sonucu oluşmaktadır. Afetlerin oluşabilmesi için tehlikeli
olayın oluşması ile ortaya çıkan tahribatın toplumun büyük kesimine tesir etmesi ve bu
tahribatın üstesinden gelinememe durumu etkili olur. Her bir afetin gelişebilmesi için afete
neden olan tehlikeli bir olay ve bu olay karşısında zarar görebilir risk elemanlarının varlığı
gereklidir. Afetler, çoğu durumda aynı zamanda aynı yerde, ya tesadüfi ya da birbirlerini
tetikleyebilecek şekilde gelişmektedir. Bu durumda çoklu afetler (multiple disasters) ortaya
çıkmaktadır. Afetlerin tesadüfi olarak görüldüğü durumlarda afetler arasında herhangi bir
etkileşim ortaya çıkmazken, afetlerin birbirini etkilemesi durumunda birden fazla afet birbirini
tetikleyerek onların frekans, magnitüt ve şiddetini etkileyebilmektedir. Tehlikelerin birbirini
etkileme durumunda ortaya çıkan afet tehlikelerine, bileşik, bütünleşik, ardalanmalı ve
zincirleme gibi tehlike türleri adı verilir (Kappes vd., 2012).
Afet riski, belirli bir zaman zarfında topluluk veya toplumun geçimlerinde, mal varlıklarında,
sağlık statüsünde ve yaşamlarda ortaya çıkabilecek potansiyel afet kayıplarına denir
(UNISDR, 2009). Risk şu şekilde formüle edilebilir (Marzocchi vd., 2009).
Risk= Tehlike indeksi x Zarar görebilirlik x Risk altında bulunan değer (1.1)
Risk durumu tehlikeli olayın oluşma olasılığını ifade eder. Olasılıksal olarak 1 değeri riskin
kesin varlığını ifade etmekteyken, 0 olması durumunda ise riskin gerçekleşme ihtimali
bulunmamaktadır. Risk altında bulunan unsurlar, doğal çevre, insanlar ve insanların sahip
oldukları değerlerdir. Bu unsurlar için afet tehlikesinden zarar görebilme ihtimali
bulunmaktadır. Olasılık durumuna göre risk değeri artar veya azalır. Çoklu afet riskleri,
birden fazla afetin oluşumuna göre ortaya çıkan risk durumunu betimlemektedir. İster
tesadüfi, isterse zincirleme etkilerle afetler ortaya çıksın tehlike ve zarar görebilirlik durumu
çeşitlenmekte, dolayısıyla birden fazla risk durumu ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde ortaya
çıkan her bir afet türü için risk ölçümü ve değerlendirme metodunun geliştirilmesi
gerekmektedir.
3. ÇOKLU AFET RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Çoklu riskin belirlenmesi, bir çok aktiviteden oluşan ve birbirini takip eden farklı işlem
adımlarından oluşmaktadır. Her bir tehlike için tehlike kaynağının, şiddetinin, fonksiyonun,
tetikleme durumu için değişen şiddet fonksiyonunun belirlenmesi; tehlike karşısında zarar
görebilir durumda olan varlık envanterinin çıkarılması, bu varlıkların afet tehlikeleri
karşısında ne derece zarar görebilir olduklarının belirlenmesi işlemleri çoklu risk
değerlendirme aşamaları içerisinde yapılabilecek aktivitelerdendir (Marzocchi vd., 2012).
Çoklu risk değerlendirmesi tekli risk değerlendirmesine göre birtakım zorluklara sahiptir. Bu
zorluklar şu şekilde sıralanabilir (Schmidt vd., 2011):
x Farklı tehlike modelleri (örnek olarak deprem ve taşkın modelinde) veya onların
çıktıları (sarsıntı şiddeti haritaları ve taşkın derinliği) bir sistem bünyesinde nasıl
birleştirilecek?
x Farklı tehlikeler/varlık bileşenleri için kayıplar nasıl bir sistem içerisinde entegre
edilecek?
x Çoklu-risk analizi farklı tehlikeleri ele almaktadır. Bir sistem bünyesinde farklı
bilimsel metodoloji ve terminolojiyi içeren genel bir çerçeve nasıl bulunabilecektir?
x Farklı tehlikelerden kaynaklana riskler ve risk profilleri nasıl kıyaslanabilecektir?
Bu tür sorunlar çoklu-risk değerlendirmeleri için zorlayıcı konular arasındadır.
Risk değerlendirmesi ve risk ölçülmesi riskin merkez parçasıdır (Schmidt vd., 2011). Risk
ölçümü terimi, ekonomik, ekolojik doğrudan veya dolaylı olarak riskin belirlenmesini
içermektedir. Risk ölçümü temelinde niceliksel olarak ölçümü ele alsa da niteliksel ve yarı
niceliksel metotlarda kullanılmaktadır. Tehlikeler veya zarar görebilirlik niceliksel olarak
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açıklanamadığında niteliksel çoklu risk değerlendirmesi yapılır. Tekli tüm tehlikeler
normalize edilip zarar görebilirlikle birleştirilir ve sonuç değerleri risk matrisi ile gösterilip
risk belirli zonlara ayrılır (Kappes et al., 2012). Greiving vd., 2007’ nin yapmış olduğu
çalışma 4 aşamalı niteliksel çoklu risk değerlendirme çalışmasıdır. Çalışmada bütünleşik risk
değerlendirme ilk olarak her bir afet tehlikesi için tehlike haritalarının oluşturulması ile
başlamıştır. Daha sonra bu haritalara 1-5 aralığı arasında değerler Delfi metoduna göre uzman
görüşü sonucu elde edilen tehlike ağırlıkları ile çarpılmış, sonunda bütünleşik tehlike haritası
oluşturulmuştur. Sonrasında zarar görebilirlik haritası, bölgesel gelir, nüfus yoğunluğu, ayrı
doğal alanlar ve ulusal kişi başına düşen gelir gibi parametrelerin bütünleştirilmesi ile elde
edilmiştir. Bütünleşik tehlike ve zarar görebilirlik haritalarının birleştirilmesi ile bütünleşik
risk haritası elde edilmiştir. Niteliksel çoklu risk değerlendirme metodu bünyesinde risk
matrisi yaklaşımı uygulanabilmektedir. Matris bünyesinde şiddet ve etki ölçeği riskin
olmaması, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek gibi sözel değerlerle ifade edilir.
Çoklu risk değerlendirme yöntemlerinden bir diğeri yarı niceliksel değerlendirmedir. Bu
yöntemde risk, indeks ve göstergeler yönüyle değerlendirmeye alınır. Bu değerler 0 ve 1
aralığındadır. Bunlar beklenen kayıpları göstermez, sadece risk göstergelerini ifade eder (Van
Westen vd., 2011). Kullanıcı destekli olarak çok kriterlere dayalı olarak yapılan bu
işlemlerde, tehlike, zarar görebilirlik ve risk 0 ve 1 değerleri arasında normalize edilerek
sonuç değerleri elde edilir. Çok kriterli karar verme analizleri ve bulanık mantık tabanlı karar
verme analizleri bu kapsamda uygulanabilecek yöntemler arasında yer alır.
Birden fazla riskin olasılık veya beklenen kayıplar bakımından nicel olarak açıklanması
durumunda ise niceliksel çoklu-risk değerlendirmesi yapılır. Risk, olasılık/senaryo temelli
olarak (özel bir senaryo kapsamında) veya olasılıklı (tüm olası senaryoların etkisi hesaba
katılarak) değerlendirilir (Van Westen vd., 2011). Niceliksel çoklu risk değerlendirmesi için
bir alanı kapsayabilecek potansiyel kayıpların mekansal dağılımlarının nicel tahmini olay
olasılıkları (dönüş periyotları) insanlar ve mal varlıkları için belirlenmeye çalışılır. Risk
denkleminin çeşitli bileşenleri, belirli bir dizi tehlike senaryosu ve risk altındaki unsurlar için
mekansal olarak nicelleştirilebilirse, risk aşağıdaki denklem kullanılarak analiz edilebilir (Url1):
(1.2)
Denklemde;
P(Tâ”‚HS) = Belirli bir
tehlike
senaryosunun (HS)
zamansal olasılığıdır. Bir tehlike senaryosu, belirli bir büyüklük ve sıklığa sahip belirli bir
türdeki (örneğin sel) bir tehlike olayıdır;
P(Sâ”‚HS) = Belirli bir tehlike senaryosunda belirli bir konumun etkilenmesinin mekânsal
olasılığıdır;
A(ERâ”‚HS)= Belirli bir tehlike senaryosu (örn. insan sayısı, bina sayısı, parasal değerler, arazi
hektarı) göz önüne alındığında, maruz kalan risk altındaki unsurların miktarının niceliği
V(ERâ”‚HS)= Belirli tehlike senaryosu altında tehlike yoğunluğu verilen risk altındaki unsurların
savunmasızlığını ifade eder (0 ile 1 arasında bir değer olarak).
Çoklu risk durumunda birden fazla afet tehlikesi ve zarar görebilirliği ortaya çıkabileceği için
öncelikle olayın tanımı yapılır. Sonrasında tehlike kaynağı belirlenir. Tehlikeli olayın belirli
bir alan için belirlenmesi süreci gerçekleştirilir. Tehlike değerlendirmesi, tehlike şiddeti,
yayılma süreci (Kaynak ve alıcı arasındaki yol) ve kaynağın stokastik niteliklerinin
fonksiyonu (f) olarak gerçekleştirilir. Tehlikelerin birbirini takip etmesi durumunda
etkileşimlerle değişen tehlike şiddetinin fonksiyonu olan farklı maruz kalan elemanların zarar
görebilirlik değerlendirmesi gerçekleştirilir. En son bölümde ise farklı senaryolar hesaba
katılarak beklenen kayıp tahmini bakımından risk değerlendirmesi gerçekleştirilir (Marzocchi
vd., 2012). Niceliksel çoklu risk değerlendirme metotları arasında olay ağacı yaklaşımı
sayılabilir. Bu yöntemde birbirini tetikleyen tehlikeler arasında etkileşimler tespit edilip,
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ikincil tehlikelerin şiddetleri ve dönme periyotları tespit edilebilmektedir. Böylelikle birbirini
tetikleyen tehlikeler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılabilmektedir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) sayesinde çoklu risk değerlendirmesinin her bir aşaması
sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Niceliksel çoklu risk değerlendirme
sürecinde risk elemanları ve tehlike alanının kesişimi her bir afet tehlike senaryosu için
gerçekleştirilir. Her bir tehlike için şiddet değerleri tespit edilerek bu değerler daha sonra
CBS’de çakıştırma analizi ile kayıt edilir. Bu şiddet değerleri, zarar görebilirlik eğrileri
değerlerini bulmak için risk elemanları ile birlikte kullanılır. Risk altındaki elemanlarını
sayısı, ekonomik değeri riskin hesaplanma şeklini tanımlar. Aynı tehlike senaryosu için risk
elemanlarına yönelik maruz kalınan miktarların ve hassasiyetin çarpımı yapılmalıdır. Sonuçta
elde edilecek risk, ortalama yıllık kayıp, maksimum olası zarar veya kayıp cinsinden ifade
edilebilir.
Çoklu risk değerlendirme çalışmalarının her bir aşamasında farklı veri türleri ve veri yapıları
kullanılmaktadır. Hangi tür risk değerlendirme metodunun kullanıldığına bakılmaksızın farklı
veri yapılarının varlığı nedeniyle veri elde etme, analiz, görselleştirme ve verinin paylaşımı
aşamalarında CBS sayesinde birçok işlem eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. CBS
yazılımlarının desteğiyle karmaşık işlem adımları kolaylıkla takip edilebilmekte, zamansal
olarak verilerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak veritabanında güncellemeler
yapılıp sonuç ürünleri değiştirilebilmektedir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Çoklu afet risklerinin değerlendirmesi, birden fazla afet tehlikesi ve zarar görebilirliği
hedefleyen bir yaklaşımdır. Çoklu afet risk değerlendirmesinde zorlayıcı konular
bulunmaktadır. Bunlar arasında; veri yapılarının heterojenliği, verilerin dağınıklığı, veri
formatlarında uyumsuzluklar, genel-geçer çoklu risk değerlendirme yönteminin olmayışı, çok
farklı alandan uzmanların katkısıyla gerçekleştirilen işlem adımlarının varlığı, çoklu
tehlikelerin ve çoklu zarar görebilirliklerin birleştirilmesinde şiddet ölçeklerinin nasıl
standardize edileceği gibi konular bulunmaktadır.
Çoklu afet risk değerlendirme metotları, tekli afet tehlikelerinin belirlenmesi, bütünleşik
tehlike değerinin elde edilmesi, farklı zarar görebilirlik değerlerinin ortaya çıkarılması ve
daha sonrasında tehlike ve zarar görebilirlik değerlerinin birleştirilmesini kapsamaktadır.
Eldeki mevcut verilere ve çalışma alanının yapısına bağlı olarak çoklu risk değerlendirme
metotları üç kategoride gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar; niteliksel, yarı niceliksel ve
niceliksel çoklu risk değerlendirme metotlarıdır. Eğer eldeki veriler sınırlı ve veri elde etmede
problemler yaşanıyorsa, niteliksel çoklu risk değerlendirme metodu uygulanabilir. Bu
kapsamda risk matrisi oluşturulur. Kullanıcı destekli karar verme analizleri ise yarı niceliksel
çoklu risk değerlendirme metodunda uygulanabilmektedir. Çok kriterli karar verme ve
bulanık mantık tabanlı karar verme analizleri bu kapsamda uygulanabilir. Eldeki veri kaynağı
yeterli ise tehlike senaryoları oluşturulabilmekte ve her bir risk elemanı için zarar görebilirlik
ve risk eğrisi oluşturulabilmektedir. Her bir risk elemanı için zarar görebilirlik ile maliyet
çarpımı gerçekleştirilerek riskin olasılığı tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda ise olay
ağaçları yaklaşımı uygulanabilmektedir.
Çoklu afet risk değerlendirme yaklaşımı Türkiye için yeni bir yaklaşımdır. Dünyanın farklı
bölgelerinde farklı projeler bünyesinde çoklu risk yazılımları ve metotları geliştirilmektedir.
Türkiye’nin farklı afetlere karşı duyarlı yapısı düşünüldüğünde, bu tür afetlerin gelişmesinden
önceki periyotta çoklu risk belirleme çalışmalarının ve bu risklerin azaltılmasına karşı CBS
destekli metotların ve yazılımların geliştirilmesi gerekmektedir. Küresel iklim değişikliği ile
beraber Türkiye çoklu afetlere karşı daha hassas duruma gelmiştir. CBS destekli çoklu risk
çalışmaları bu tür çoklu afetlere karşı Türkiye’de daha duyarlı olan alanların ortaya
çıkarılmasını sağlayarak risk azaltma çalışmalarına destek sağlayacaktır.
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ÖZET
İkiden fazla gruba ait ölçümlerin karşılaştırılmasında başvurulan parametrik teknik varyans
analizidir. ANOVA olarak anılan varyans analizinin varsayımlarından biri ya da birkaçı
sağlanmadığı durumda parametrik olmayan alternatifine başvurulur. Varyans analizinin en sık
kullanılan parametrik olmayan alternatifi Kruskal - Wallis testidir. ANOVA ve Kruskal –
Wallis testi gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesindeki ilk basamaktır.
Bu analizler sonucunda gruplar arasında anlamlı fark olduğu sonucuna erişilirse ikinci
basamakta hangi gruplar arasında anlamlı fark olduğu incelenir. Bu noktada çoklu
karşılaştırma tekniklerine başvurulur. Ortalamaları karşılaştırmada başvurulan istatistiksel
tekniklerde olduğu gibi çoklu karşılaştırma tekniklerinde de parametrik ve parametrik
olmayan ayrımı bulunmaktadır. LSD (Least Significant Difference), Tukey, Bonferroni,
Dunnett, Student-Newman-Keuls (SNK), Scheffe ve Duncan gibi çoklu karşılaştırma
teknikleri parametrik tekniklerdir. Parametrik test varsayımlarının karşılanmadığı durumlarda
ise parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerine başvurulur. Hollander - Wolfe,
Parametrik Olmayan Bonferroni Testi (Nonparametric Dunn’s Test), Parametrik Olmayan
Dunnett Testi, Parametrik Olmayan SNK testi gibi teknikler ise parametrik olmayan çoklu
karşılaştırma teknikleridir. Alanyazında bazı kaynaklar parametrik olan çoklu karşılaştırma
tekniklerinin parametrik olmayan koşullarda da kullanılabileceğini savunmaktadır. Bu
araştırmada parametrik ve parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerinin
performansının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda örneklem büyüklüğü
100 olan beş farklı gruba ait, normal dağılım göstermeyen veriler rastgele olacak şekilde
yapay olarak üretilmiştir. Yapay olarak üretilen verilerde gruplar arası karşılaştırma
parametrik ve parametrik olmayan tekniklerle belirlenmiştir. Uygulanan teknikler sonucunda
belirlenen gruplar arası fark sayıları betimsel olarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan testler
içerisinde en çok sayıda farka işaret eden teknik Duncan testi olurken, Tukey ve LSD tesleri
daha az sayıda fark ortaya koymuştur. Parametrik olmayan çoklu karşılaştırma testleri ise
birbirine benzer sayıda grup farkı tespit etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Parametrik teknik, parametrik olmayan teknik, çoklu karşılaştırma testi,
varyans analizi.
ABSTRACT
It is the parametric technique of analysis of variance, which is used to compare measurements
belonging to more than two groups. In cases where one or more of the assumptions of the
analysis of variance, known as ANOVA, are not met, non-parametric alternatives are used.
The most frequently used non-parametric alternative to analysis of variance is the Kruskal Wallis test. ANOVA and Kruskal-Wallis test are the first steps in determining whether there
is a significant difference between the groups. If it is concluded that there is a significant
difference between the groups as a result of these analyzes, it is examined which groups there
is a significant difference in the second step. At this point, multiple comparison techniques are
applied. There is a distinction between parametric and non-parametric in multiple comparison
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techniques, as in statistical techniques used to compare means. Multiple comparison
techniques such as LSD (Least Significant Difference), Tukey, Bonferroni, Dunnett, StudentNewman-Keuls (SNK), Scheffe and Duncan are parametric techniques. In cases where
parametric test assumptions are not met, non-parametric multiple comparison techniques are
used. Techniques such as Hollander - Wolfe, Nonparametric Bonferroni Test (Nonparametric
Dunn's Test), Nonparametric Dunnett Test, Nonparametric SNK test are nonparametric
multiple comparison techniques. In the literature, some sources argue that parametric multiple
comparison techniques can also be used in non-parametric conditions. In this study, it was
aimed to compare the performance of parametric and non-parametric multiple comparison
techniques. For this purpose, non-normally distributed data belonging to five different groups
with a sample size of 100 were randomly generated. Comparison between groups in
artificially produced data was determined by parametric and non-parametric techniques. The
number of differences between the groups determined as a result of the applied techniques
were compared descriptively. The Duncan test, Tukey, and LSD tests, the technique that
showed the largest number of differences among the tests compared, revealed fewer
differences. Non-parametric multiple comparison tests, on the other hand, detected a similar
number of group differences.
Keywords: Parametric technique, non-parametric technique, multiple comparison test,
analysis of variance.
1. GİRİŞ
Bilimsel araştırmaların önemli adımlarından biri veri analizi basamağıdır. Bu basamakta elde
edilen verilerin hangi istatistiksel yöntem ile analiz edileceğine bir diğer ifade ile araştırma
sorusuna ya da amacına ulaşmak adına verilerin nasıl anlamlandırılacağına karar verilir. Bu
noktada eğer bir değişken açısından belirli gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığının
belirlenmesi amaçlanıyorsa ortalamalar arası fark test edilir. Ortalamalar arasın farkın test
edilmesinde hangi tekniğin kullanılacağı kararlaştırılırken göz önünde bulundurulan birkaç
kriter vardır (Sprent-Smeeton, 2007; Gürelli, 2004; Köksal, 1998; Winer, 1971). Bunlardan
ilki karşılaştırılmak istenen grup sayısıdır. Eğer iki grup karşılaştırılmak isteniyorsa T-testi,
ikiden fazla grup karşılaştırılmak isteniyorsa varyan analizi (ANOVA) tekniğine başvurulur
(Winer, 1971; Duncan, 1955). İkinci kriter ise verinin T-testi ya da varyans analizi
varsayımlarını karşılayıp karşılamadığına bakmak olmalıdır. Çünkü varyans analizi de T-testi
de parametrik tekniklerdir ve kullanılabilmesi için verinin bazı varsayımları yani koşulları
taşıması gerekmektedir. Bu varsayımlardan biri ya da birkaçı sağlanmadığında bu tekniklerin
parametrik olmayan alternatifleri kullanılmalıdır. Örneğin varyans analizi için verinin normal
dağılım göstermesi, varyansların homojenliği gibi varsayımlar bulunmaktadır. Bu varsayımlar
karşılanmadığı durumda varyans analizinin parametrik olmayan alternatifi Kruskal - Wallis
testi, Permütasyon ANOVA yöntemi gibi istatistiksel yöntemler kullanılabilir.
Eğitim, psikoloji, sağlık gibi alanlardan ikiden fazla grubun bir özellik açısından farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların çokluğu düşünüldüğünde varyans
analizi ve parametrik olmayan karşılıkları sıklıkla kullanılmaktadır. İkiden fazla grubu
karşılaştırmayı temel alan istatistiksel tekniklerin üç adımda tamamlandığı söylenebilir. İlk
adım olarak parametrik mi yoksa parametrik olmayan teknik mi kullanılmalı sorusunu
yanıtlamak için varyans analizinin varsayımları kontrol edilmelidir, buna karar verdikten
sonra ikinci adım olarak gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığı test edilmelidir. İkinci
adımda eğer gruplar arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılırsa analiz orada
sonlandırılır. Ancak gruplar arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılırsa üçüncü adıma
geçilir ve hangi gruplar arasında anlamlı fark olduğunun incelenmesi ile analize devam edilir.
Üçüncü adımda hangi gruplar arasında anlamlı fark olduğunun belirlenmesinde çoklu
karşılaştırma tekniklerine başvurulur.
Çoklu karşılaştırma tekniklerinde Least Significant Difference (LSD), Duncan testi, Tukey
testi, Student Newman Keuls testi (SNK), Lineer Bağıntılar (Linear Contrasts) testi,
Bonferroni testi, Scheffe testi, Dunnet testi gibi teknikler sık kullanılan parametrik çoklu

www.istanbulkongresi.org

630

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

karşılaştırma teknikleridir. Parametrik Olmayan Dunnet testi, Hollander-Wolfe testi,
Parametrik Olmayan Bonferroni testi, Parametrik Olmayan Tukey HSD testi, . HollanderWolfe testi, Parametrik Olmayan SNK testti gibi yöntemler ise sık kullanılan parametrik
olmayan çoklu karşılaştırma yöntemleri olarak öne çıkmaktadır (Sheskin, 2000; Hollander ve
Wolfe, 1999; Sheskin, 2000; Kruskal ve Wallis, 1952; Field, 2009; Wilcox, 1987; Houle,
Penzien ve Houle, 2005). Raming (1983) parametrik çoklu karşılaştırma tekniklerinin
varyansın homojen olması ve olmaması durumunda kullanılabilecek teknikler olarak ikiye
ayrılmasını önermektedir. Buna göre varyansların homojen olduğu durumlarda: Duncan testi Tukey testleri - Bonferroni testi - Student Newman Keuls testi (SNK) - Scheffe testi - TukeyKramer testi - Sidak testi - Gabriel testi – Hochberg’s GT2 testi - REGWF testi ve REGWQ
testi - Dunnet testi - Waller Duncan testi tekniklerinin kullanılmasını, varyansların homojen
olmadığı durumlarda - Games- Howell testi – Tamhane’s T2 testi – Dunnet’s T3 testi –
Dunnet’s C testi tekniklerinin kullanılmasını önermektedir.
Hangi çoklu karşılaştırma yönteminin kullanılacağına doğru karar vermek, hipotezlerin I. ve
II. tip hata risklerini en aza indireceği için veri analizi için büyük önem taşımaktadır (Kayri,
2009; Koşkan, 2008). Alanyazında bazı araştırmalar parametrik olmayan varyans analizi
tekniklerinden sonra da parametrik çoklu karşılaştırma tekniklerinin kullanılabileceğini ifade
etmektedir (Genç ve Soysal, 2018). Parametrik olmayan varyans analizinde hangi gruplar
arasında fark olduğunun test edilmesinde kullanılacak çoklu karşılaştırma yönteminin
parametrik mi yoksa parametrik olmayan teknik mi olacağına karar verilmesi I. tip ve II. tip
hatanın azaltılabilmesi açısından önemlidir. Bu araştırmada parametrik olmayan varyans
analizi tekniklerinden Kruskal - Wallis testinin ardından yapılacak parametrik ve parametrik
olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada parametrik ve parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerinin
performansının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda normal dağılım
göstermeyen yapay veri üretilerek parametrik ve parametrik olmayan çoklu karşılaştırma
teknikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma bu yönüyle “…olsaydı ne olurdu” sorusunu yanıtlayan
bir simülasyon çalışmasıdır (Dooley, 2002).
2.2.Verilerin Üretilmesi ve Analizi
Araştırmada parametrik olmayan varyans analizi yöntemlerinden Kruskal – Wallis testi
ardından yapılan, parametrik ve parametrik olmayan çoklu karşılaştırma yöntemlerinin
performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle R (R Core Team,
2016) istatistik programında örneklem büyüklüğü 100 olan beş farklı gruba ait, normal
dağılım göstermeyen veriler rastgele olacak şekilde yapay olarak üretilmiştir.
Yapay olarak üretilen verilerde oluşturulan beş grup A, B, C, D ve E olarak adlandırılan)
arasında anlamlı fark olup olmadığı Kruskal – Wallis testi ile ortaya koyulmuştur. Ardından
hangi gruplar arasında anlamlı fark olduğu parametrik çoklu karşılaştırma tekniklerinden LSD
(Least Significant Difference), Tukey, Bonferroni, Dunnett, Student-Newman-Keuls (SNK),
Scheffe ve Duncan testleri ile ve parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerinden
Hollander - Wolfe, Parametrik Olmayan Bonferroni Testi (Nonparametric Dunn’s Test),
Parametrik Olmayan Dunnett Testi, Parametrik Olmayan SNK testleri ile incelenmiştir.
Çoklu karşılaştırma testleri sonucunda hangi gruplar arasında farkın tespit edildiği ve toplam
kaç grup arasında fark tespit edildiği belirlenerek betimsel olarak karşılaştırılmıştır.
3.BULGULAR
Yapay olarak üretilen verilerde öncelikle normallik varsayımının sağlanıp sağlanmadığı test
edilmiştir. Shapiro -Wilks testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Shapiro-Wilk normallik testi sonuçları
Gruplar
w
p
A
0.89
0.19
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B
0.90
0.33
C
0.93
0.31
D
0.90
0.25
E
0.91
0.17
Tablo 1 incelendiğinde grupların varyans analizinin normallik varsayımını sağlamadığı
görülmektedir (p<0.05). Buna göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığının
belirlenmesinde Kruskal – Wallis testi ile devam edilmiştir ve gruplar arasında anlamlı fark
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ki-kare= 63.42, p=0.00<0.05)
Tablo 2. Karşılaştırma testi sonuçları
Toplam
Aralarında Fark Olan
Fark
Gruplar
Sayısı
LSD (Least Significant Difference) A-B/C/E, B-C/E, D-E
6
Tukey
A-B/C/E, B-C/E, D-E
6
Bonferroni
A-B/C/E, B-E, D-E
5
A-B/C/E, B-C/E, DParametrik
Dunnett
7
C/E
teknikler
Student-Newman-Keuls (SNK)
A-B/C/E, B-E, D-C/E
6
Scheffe
A-B/C/E, B-C/E, D-E
6
A-B/C/D/E, B-C/D/E,
Duncan
9
D-C/E
Hollander - Wolfe
A-C/E, B-C/E, D-E
5
Parametrik Olmayan Bonferroni
Parametrik
A-C/E, B-C/E, D-E
5
Testi
olmayan
teknikler
Parametrik Olmayan Dunnett Testi
A-C/E, B-C/E, D-E
5
Parametrik Olmayan SNK
A-C/E, B-C/E, D-E
5
Tablo 2 incelendiğinde parametrik olmayan varyans analizinde, parametrik çoklu
karşılaştırma tekniklerinin, parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerine göre daha
fazla sayıda grup arasında anlamlı farka işaret ettiği görülmektedir. Parametrik olmayan
tekniklerin ise aynı gruplar arasında ve aynı sayıda farka işaret ettiği bulgusuna erişilmiştir.
4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Parametrik olmayan varyans analizi testi Kruskal - Wallis sonucunda parametrik ve
parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerinin performansının incelendiği bu
araştırmada parametrik çoklu karşılaştırma tekniklerinin, parametrik olmayan çoklu
karşılaştırma tekniklerine göre daha fazla sayıda grup arasında anlamlı farka işaret ettiği
sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre normallik varsayımının sağlanmadığı koşulda, parametrik
çoklu karşılaştırma teknikleri daha fazla sayıda grup arasında anlamlı fark çıkarmaktadır.
Parametrik çoklu karşılaştırma tekniklerinden Duncan tamamı içerisinde en fazla farka işaret
eden teknik olmuştur. En az fark ise Bonferroni testi ile elde edilmiştir. Buna ek olarak
Bonferroni testinin, araştırmada performansı incelenen parametrik olmayan çoklu
karşılaştırma yöntemleri ile tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu sonuca bağlı olarak
Bonferroni testinin parametrik olmayan varyans analizinde çoklu karşılaştırmada
kullanılabilecek bir teknik olduğu iddia edilebilir. Çünkü parametrik olmayan çoklu
karşılaştırma yöntemleri ile aynı sonucu veren bir performans sergilemektedir.
Parametrik olmayan çoklu karşılaştırma tekniklerinde ele alınan beş yöntemin de aynı gruplar
arasında farka işaret ettiği sonucuna varılmıştır. Buna göre normallik varsayımın
sağlanmadığı koşullarda Hollander – Wolfe, Parametrik Olmayan Bonferroni Testi ,
Parametrik Olmayan Dunnett Testi ve Parametrik Olmayan SNK teknikleri aynı sonucu
vermektedir.
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ÇEVİRİDE KÜLTÜRLERARASI EDİNCİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMPETENCES IN TRANSLATION
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Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü,
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ÖZET
Küreselleşmeyle birlikte toplumların birbirine yakınlaşması ve kültürlerarası sınırların
günbegün ortadan kalkmasıyla birlikte çevirmenlik mesleğinin önemi ve bu mesleği icra eden
çevirmenlerin sahip olmaları beklenen edinçlerin gerekliliği daha çok sorgulanmaya
başlanmıştır. Çevirmenlerin, yalnızca diller arası değil, aynı zamanda kültürler, toplumlar,
edebiyatlar hatta sistemler arası bir aktarım gerçekleştirdikleri, hemen herkes tarafından kabul
edilen bir olgudur. Bu bağlamda çevirmenlerin, kaynak kültür ve erek kültürle ilgili bilgi
sahibi olmaları gerektiği çokça vurgulanmış, çeviri, kültür ve dil sınırlarının ötesine geçebilen
bir iletişim aracı olarak kabul görmüştür. Bunun sonucunda ise çevirmen, kültürlerarası
iletişim uzmanı rolünü üstlenmiştir.
Çevirmenlerin söz konusu rolleri sebebiyle, kültürlerarası iletişim de disiplinlerarası
bilgilerden yararlanan bir bilim dalı olan çeviribilimin araştırma alanları arasında yerini alır.
Çeviribilimde, kültürler, sistemler, toplumlar ve edebiyatlar arası aktarımın gerçekleşebilmesi
için çevirmenlerin çokkültürlü olmaları ve kaynak kültürle birlikte erek kültür hakkında da
bilgi sahibi olmaları (kültürel edinç/bilişsel edinç) gerektiği görüşü, kültürlerarası iletişim
çerçevesinde değerlendirildiğinde, yetersiz kalabilmektedir, zira Alman ekolünün
kültürlerarası iletişim yaklaşımlarında bilişsel edinç, kültürlerarası edincin üç alt edincinden
yalnızca bir tanesidir. Kültürlerarası edinç bilişsel edinç, duyuşsal edinç ve edimbilimsel
iletişim edinci olmak üzere üç ayrı alt edinçten oluşmakta ve bahsi geçen bu edinçler
kültürlerarası eylemin temelini oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, kültürlerarası edincin hem bilişsel hem de eylem düzeyinde
edinilmesinin, çevirmenin kültürel edincinin gelişimine ne denli katkı sağladığını göstermek
olacaktır. Çevirmenlerin sahip oldukları kültürlerarası edinç, yalnızca bir beceri olarak değil
aynı zamanda çeşitli kültürlerle karşı karşıya kaldıklarında kullanmaları gereken bir başarım
olarak da anlaşılmalıdır. Bununla birlikte kültürlerarası alt edinçlerin, çevirmenin
kültürlerarası iletişim uzmanı olarak nitelendirilmesi açısından gerekli olduğu
vurgulanmalıdır. Çevirmenlerin kültürlerarası edinçlerini yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla
sürdürmeleri, uzmanlıkları için kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çeviri Edinci, Kültürlerarası İletişim, Kültürlerarası Edinç
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ABSTRACT
Societies are getting closer; globalization is progressing and cultural borders are disappearing
day by day. The result of all this is that the meaning of the translation profession and the
expected competences of the translator are being questioned. There is a consensus that
translators not only mediate between languages, but also between cultures, societies,
literatures and even systems. In this context, it is emphasized that translators should have
knowledge of the source and target cultures, and that translation is a communication tool that
can transcend the boundaries of culture and language. Due to this, the translator assumes the
role of intercultural communication expert.
As a result of this special role of the translator, the interdisciplinary subject of intercultural
communication is moving into the research interest of translation studies. The general view in
translation studies that translators should be pluricultural and have cognitive or cultural
competence in the source and target cultures is not sufficient when viewed from the
perspective of Intercultural Communication. In approaches of Intercultural Communication,
the cognitive competence is only a subcompetence and the affective and the pragmaticcommunicative subcompetence are also part of the Intercultural Competence. These three
sub-competences form the fundament of intercultural action.

The aim of this study is to show how the acquisition of intercultural competence contributes
to the development of the translator's cultural competence on both a cognitive and an action
level. Translators' intercultural competence should be understood not only as a skill but also
as a performance that they have to use when dealing with different cultures. It should be noted
that the subcompetences of intercultural competence are also necessary in order to meet
contemporary expectations as a translator and as a specialist in intercultural communication. It
is inevitable for translators to maintain their intercultural competencies through a lifelong
learning approach.
Keywords: Translation, Translation Competence, Intercultural Communication, Intercultural
Competence

1. Giriş
Dünyanın globalleşmesine ivme kazandıran teknolojik gelişmeler, medya araçlarının
kullanımı, uluslararası ticari ilişkilerin yaygınlaşması gibi oluşumlar çevirmenlerin mesleki
yeterliliklerinin tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur. Çevirmenlerden beklenen,
sadece kaynak kültürden erek kültüre gerçekleştirilen dilsel ve kültürel bir aktarım değildir;
çevirmen aynı zamanda bir aracı bir rol üstlenir, yani kaynak kültürü ve erek kültürü “yanlış
anlamalara” mahal vermeksizin ortak bir zeminde buluşturan kişidir.
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Özellikle 1980’lerden sonra disiplinleri kültürel anlamların ve sembolik düzenlerin analizine
yönelten bir “cultural turn”den hâlâ söz edilmektedir (Bachmann-Medick, 2006). Sosyal
bilimlerde ve çeviribilimde kültürel dönüşüm sonrasında kültür odaklı çalışmalara yer
verilmiştir. Çeviri çalışmalarının özellikle 2000’lerden sonra yürüttüğü tartışmaların anahtar
sözcüklerinden biri de kültürlerarasılıktır (Kupsch-Losereit 2002, Hess-Lüttich 2009).
Çalışmalarda aynı zamanda kültür edincinin önemine vurgu yapılmış ancak kültürlerarası
iletişim yaklaşımları kapsamında kültürlerarası edince yeterince yer verilmemiştir.
Yalnızca iki dile vakıf olmanın çeviri yapmak için yetersiz olduğu ve çevirmenin kültürel
bilgi olmaksızın iletişim gerçekleştiremeyeceği açıktır. Ancak sadece kültürel bilginin yeterli
olduğu kanısı da yanlıştır; zira çevirmen aynı zamanda erek dilin/kültürün yapısal, sistemsel
ve sosyal özelliklerini de keşfetmek1 zorundadır.
Keşif sözcüğünün TDK’daki anlamına bakıldığında “ortaya çıkarma, meydana çıkarma” ve
“var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması” anlamına gelir.2 Dolayısıyla
kültürlerarası edinç bağlamında öncelikle vurgulamak istediğim, salt bilgiden yola
çıkılamayacağıdır. Yabancı kültüre maruz kalma veya her türlü yabancı kültürle karşılaşmada
çevirmenler, yabancı kültür ile ilgili bilmediklerini keşfederler ve gerçeklik düzlemine
aktarırlar. Maruz kalma veya karşılaşma fiilleri ise bilginin ötesinde eylemsel, interaktif ve
deneyimsel öğrenmeyi ifade etmektedir. Yani yabancı kültür sadece bilişsel zeminde değil
aynı zamanda duyuşsal ve iletişimsel bağlamda da bilinmeli hatta deneyimlenmelidir.
Kültürlerarası edincin alt edinçleri çevirmene oryantasyon sağlamakta ve aynı zamanda kültür
edinçlerini geliştirmektedir. Çevirmenlerin kültürlerarası uzman olarak tanımlanmaları için
kültürlerarası edinçlerini yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla geliştirmeleri gerekmektedir.

2. Kültürlerarası Edinç
-

İnsanları tanımayı öğrenebilir miyiz?
Evet; Bazıları yapabilir, öğrenirler. Ama bir ders
aracılığıyla değil, “deneyim” ile.
Başka biri onun öğretmeni olabilir mi?
Kesinlikle. Zaman zaman ona ipucu verir. –
Burada 'öğrenme' ve 'öğretme' böyledir. Öğrenilen bir teknik değildir; doğru yargılardır.
Kurallar da vardır, ancak onlar bir sistem
oluşturmazlar ve yalnızca deneyimliler bunları
uygun şekilde uygulayabilir. Hesaplama
kurallarına benzemez.
Ludwig Wittgenstein (1984, 574-575)3

Son yıllarda kültürlerarası edinç, tüm profesyonel iş alanlarında giderek daha fazla talep gören
kilit bir nitelik haline gelmiştir. Kültürlerarası edinç “yabancı kültürün ve mensuplarının
değer sistemlerine ve iletişim tarzlarına uygun bir şekilde davranma, iletişim kurma ve anlama
1

Çevirmenin keşfi ömür boyu öğrenme kapsamında anlaşılmalıdır.
https://sozluk.gov.tr/; 10.12.2021.
3
Çeviri yazar tarafından yapılmıştır
2
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yeteneği olarak tanımlanabilir” (Lüsebrink 2016: 8). Anlaşılacağı üzere kültürlerarası edinç
kendini daha çok performansa dayalı bir edinç olarak göstermektedir. Kültürlerarası iletişim
uzmanları yabancı kültür bilgisi dahilinde eylemsel olarak da harekete geçerek iki kültür
arasında anlaşılır, anlamlandırılabilir ve kültür norm ve değerlerini gözeterek iletişimi
sağlamaktadır. Kültürlerarası edinç kültürel yabancılıkla baş etmeyi, yabancı kültürün
mensuplarıyla sorunsuz iletişime ve etkileşime geçmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu alandaki
edinçler stratejiler üzerine kuruludur ve alanın uzmanlarına yabancı kültürle karşılaşmalarda
farklı yöntemler sunmaktadır: iletişim kurma, çatışmadan kaçınma ve onarım stratejileri,
etkileşimi değerlendirme ve derinleştirme stratejileri ve bunların hepsinin ustaca uygulanması.
Kültürlerarası iletişim uzmanlığı böylece kültürlerarası edincin yanı sıra strateji hakimiyeti
gerektirir. Yabancıyla karşılaşmalarda stratejik eylemlerde bulunmak iletişimin ve etkileşimin
temel şartlarından olduğu söylenebilir. Jürgen Bolten'e göre, kültürlerarası edinç özel bir
edinçten çok spesifik, öğrenme ve deneyim odaklı genel bir edinçtir; genel atfedilen edince
metodolojik beceriler, kişisel beceriler ve sosyal beceriler de dahildir. Kültürlerarası edinç
durağan ve kendi kendine yeten bir şey olarak değil, sürekli gelişen ve diğer temel edinçlerle
üretken bir ilişki içinde olan bir edinç olarak görülmektedir (Lüsebrink 2016: 9-10).
Görüldüğü üzere kültürlerarası edinç süreç ve deneyim odaklı bir edinim olarak tasvir
edilmekte ve eylemsel olarak da gereksinimler isteyen bir edinçtir. Kültürlerarası iletişim
uzmanları insanların ve kültürler arasında geçen iletişimin sorunsuz geçmesinden sorumludur.
Bu da ancak bilginin deneyimle birleştirildiği zaman mümkün olmaktadır.
Kültürlerarası iletişim kapsamında kültürlerarası edince bakıldığında bu edincin alt
edinçlerden oluştuğu görülmektedir. Alt edinçler incelendiğinde ise, kültürlerarası edincin
sadece bilgiyi değil deneyimi de içerdiği anlaşılmaktadır. Kültürlerarası edinç çalışmalarında
alanın uzmanlarının alt edinçleri tasvir etme konusunda farklı ayırımlara gittikleri
görülmektedir. Alt edinçlerin ayırımlarında değişikliklerin görülmesi ise kültürlerarası edincin
çalışma alanına göre değişiklik göstermesiyle açıklanabilir. Örneğin, ekonomi ve ticaretle
ilgili alanlarda kültürlerarası edincin alt edinçleri alana hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.4
Jürgen Bolten5 ve Hans-Jürgen Lüsebrink6 bu alanda kapsayıcı çalışmalar yapanların başında
4

Kültürlerarası İletişim hangi mesleki alanlarda gerçekleşecekse o alanın gerçeklik durumuna ve şartlarına göre
kültürlerarası edinç tanımlamaları yapılmaktadır. Buna istinaden Alman literatüründe mesleklere göre
kültürlerarası iletişim/edinç kitapları bulunabilir. Örneğin ekonomi ve ticaret alanında Bolten, Jürgen:
Einführung in die interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.
Pedagojik meslekler için bkz. Eppenstein, Thomas, Michael Krummacher ve Ioanna Zacharaki: Praxishandbuch
Interkulturelle Kompetenz: Handbuch für soziale und pädagogische Berufe Taschenbuch. Frankfurt: Debus,
2015. Ayrıca hasta bakım, emniyet güçleri (polis) veya diğer sosyal mesleklere hitap eden el kitapları
bulunmaktadır.
Kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası edinç deneyim üzerine kurulu olduğu için örnekler üzerinden giden ve
uygulamaya yönelik çalışma/alıştırma kitapları mevcuttur. Bkz. Kumbier, Dagmar ve Friedemann Schulz von
Thun: Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle und Beispiele. Hamburg: Rowohlt, 2017;
Kumbruck, Christel ve Wibke Derboven: Interkulturelles Training: Trainingsmanual zur Förderung
interkultureller Kompetenzen in der Arbeit. Heidelberg/Berlin: Springer, 2015.
5
Jürgen Bolten Almanya’nın Jena şehrinde, Friedrich Schiller Üniversitesinde Kültürlerarası Ekonomi İletişimi
alanında profesördür.
6
Hans-Jürgen Lüsebrink Almanya’da Saarland Üniversitesinde kültürbilim ve kültürlerarası iletişim alanlarında
profesördür.
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gelmektedir. Bolten ilk çalışmasında (2001;2007)7 kültürlerarası edinci küreselleşen
meslekler açısından sorunsallaştırıp gereksinimleri ortaya koyarken sonraki çalışmasında
(2007;2018)8 ekonomi, ticaret ve yönetim (management) alanında yer alan mesleklere göre
ayrıntılı bir şekilde kültürlerarası edincin alt edinçlerini belirler (bkz. Bolten 2018: 190-193).
Kültürbilimci Lüsebrink ise kültürlerarası edincin üç ayrı unsurdan oluştuğunu söyleyerek
daha genel bir yaklaşım gösterir9:
1. davranış edinci
2. iletişim edinci (yabancı dil bilgisinden ve iletişimin sözsüz [vücut dili, iletişim
mesafesi] ve üst dilsel [konuşma ritmi ve vurgular] unsurlarından oluşmaktadır).
3. anlama edinci (edebiyattan günlük ritüellere, giyim kodlamalarına ve medyaya kadar
diğer kültürlerin sembolik işaretlerini okuma, anlama ve yorumlama yeteneği ile
ilgilidir).
(Lüsebrink 2016: 8-9)

Alt edinçler irdelendiğinde kültürlerarası edince daha çok süreç odaklı yaklaşılması
gerektiği anlaşılmaktadır. Yabancı kültürün davranışlarını tanımak, iletişim kalıplarını
ve stillerine vakıf olmak ve her türlü kültürel göndermeleri anlama, anlamlandırma ve
yorumlama yetisine sahip olmak, kültürlerarası edincin bilgi ve deneyime bağlı
olduğunu göstermektedir.10
Astrid Erll ve Marion Gynmich ise kültürlerarası edinçleri kapsamı en geniş ve dolayısıyla bir
çok alana hitap edecek şekliyle özetleyen iki isimdir. Bu iki isim kültürlerarası edinç
kapsamında üç ayrı alt edinçten bahsederler:
1. bilişsel edinç
2. duyuşsal edinç
3. edimbilimsel iletişim edinci
(Erll/Gymnich 2015: 11)
Erll ve Gymnich kültürlerarası alt edinçlerin birbirleriyle sürekli olarak etkileşimde
bulunduklarını ve birbirlerini tamamladıklarını vurgulamaktadırlar. Dinamik bir süreç sonucu
edinilen bu yetiler diğer kültürün mensuplarıyla başarılı, yani sorun veya yanlış anlaşılma
yaşamaksızın iletişimi ve etkileşimi sağlamaktadır.
Bilişsel Edinç
7

Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: LZT, 2001; 2007. https://www.amsforschungsnetzwerk.at/downloadpub/interkulturellekompetenz.pdf; 12.12.2021.
8
Bolten, Jürgen: Einführung in die interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2018.
9
Lüsebrink açıkça belirtmese de ayrımında Martine Cardel Gertsen’den etkilenmiş olabilir. Bkz. Gertsen,
Martine Cardel: “Intercultural competence and expatriates”. The international Journal of Human Resource
Management 1(3), 1990, 341-362. Gertsen de davranışsal, bilişsel ve duyuşsal boyutlar olmak üzere
kültürlerarası edinç için üç alt edinç oluşturur.
10
Lüsebrink alt edinçlerin kapsamını Bolten’e atıf bulunarak genişletmektedir. Bolten ve Lüsebrink’in modelleri
kapsamlı olduğundan ayrı bir irdeleme gerektirmektedirler ve bu çalışma kapsamında ele alınmayacaktırlar.
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Bilişsel edinç yabancı kültür bilgisini içermektedir. Ancak yabancı kültür bilgisi sadece ülke
bilgisinden ibaret değildir, bu bilgiye aynı zamanda yabancı kültürün nasıl işlediği, kendi
kültürü ve yabancı kültür arasındaki farklar da dahildir. Ayrıca kişinin iki kültürün farkları
sonucunda iletişim ve etkileşimde olası sorun veya etkileri bilmesi de bilişsel edince dahildir.
Bilişsel edinçte öz kültürün yabancı kültürle kıyaslanması temel becerilerden sayılmaktadır,
dolayısıyla özdüşünümsellik, kendi gerçeklik yansımaları, benlik algısı, öz kültürün tutumları,
davranışları ve iletişim kalıpları hakkında düşünme yetisi de bilişsel edinç kapsamındadır
(Erll/Gymnich 2015: 12). Bilişsel edinçte kişilerden beklenilen tüm yukarıda sayılanlar da
birbirleriyle ilintilidir ve birbirlerini tamamlayan bilişsel eylemlerdir. Burada önemli
sayılabilecek unsur yabancı dil bilgisinin ve ülke bilgisinin ön planda tutulmaması, tam aksine
kültürleri karşılaştırma suretiyle çıkarımlarda bulunulmasıdır. Sağlıklı karşılaştırma ise ancak
kendi kültürünü çok iyi bilmek ile gerçekleşmektedir (çünkü kişi yabancı kültürü
karşılaştırırken her zaman kendi kültürünü kıstas kabul eder; ne kadar iyi kendi kültürünü
bilirse karşılaştırmalar da o denli nitelikli olacaktır).
Duyuşsal Edinç
Kişinin diğer kültür mensuplarına karşı aldığı tutum ve gösterdiği davranışlar duyuşsal edinç
kapsamında değerlendirilir. Yabancı kültürden insanlar ile verimli bir şekilde iletişim
kurabilmek için o kültüre karşı öncelikle ilgi ve açık fikirlilik gerekir. Bu edinçte dikkat
edilmesi gereken diğer bir unsur ise empatidir. Kişilerden iletişimsel sinyal ve imgelere
hassasiyetle davranması beklenir. Kişi kendi değerler ve normlar sistemine ters düşebilecek
durumlarda doğabilecek belirsizliklere karşı anlayış geliştirmesi ve durumla başa çıkabilmesi
duyuşsal edinç dahilindedir (Erll/Gymnich 2015: 12-13). Duyuşsal edincin daha çok duygusal
bir anlama içerdiği görülmektedir. Duyuşsal edinci gelişmiş kişiler yabancı kültür
mensuplarının duygu, düşünce ve davranışlarının sosyal ve kültürel nedenleri olabileceğini
düşünür ve ön yargılarda bulunmadan eylemsel/iletişimsel bir yaklaşım gerçekleştirir. Bu
edinç etnomerkezciliği reddeder ve yabancı kültürün değerlerine, tutumlarına ve kurallarına
saygı duyar.
Edimbilimsel İletişim Edinci
Kültürlerarası edincin diğer alt edinci edimbilimsel iletişim edincidir. Bu edinci geliştirenler,
karşı kültürün insanları ile işlevsel ve verimli iletişim ve etkileşim gerçekleştirirler; bunun
haricinde ayrıca uygun sorun çözme yöntemlerine de vakıftırlar. Diğer alt edinçlere kıyasla
edimbilimsel iletişim edinci ileri derecede somutlaştırma gerektirir, çünkü kültür odaklı
iletişim kalıplarına alışık olmamak veya daha önce kişi tarafından hiç kullanılmamış olması
yanlış anlaşılmalara veya hiç anlaşılmamaya neden olabilir. Bu nedenle uygun iletişim
stratejilerinin çalışılması ve yoğun alıştırmaların yapılması gerekmektedir (Erll/Gymnich
2015: 13). Bu bağlamda yabancı kültürün iletişimsel gelenekleri ve uzlaşımları gözlenmeli ve
öz kültürle kıyaslama sonucu ortaya çıkan farklar gözetilmelidir. Kıyaslama sonucu ortaya
çıkabilecek farklar nüans boyutunda olsa da iletişime ve etkileşime olumsuz yansıyabilir ve
somutlaştırmalar gerekebilir. Dolayısıyla bu edinci geliştirmek isteyenler her duruma uygun
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sorun çözme yöntemleri geliştirmek zorundadırlar. Anlaşıldığı üzere bu edinç deneyim,
gözlemleme ve uygulama çalışmaları gerektirmektedir.

Kültürlerarası edinçte tüm alt edinçler birbirleriyle ilintilidir ve tek başlarına kültürlerarası
edinci geliştirmezler. Örneğin; bir diğer kültürün selamlaşma kalıplarının çalışılması
(edimbilimsel iletişim edinci) ilgi ve alaka olmaksızın (duyuşsal edinç) gerçekleşemez ve
selamlaşma kalıpları ile ilgili yanlış bilinenler düzeltilemez (bilişsel edinç). Edinçlerin
birbirleriyle etkileşimde olmaları kültürlerarası edincin bütünleştirici bir süreç olduğunu ve
kolektif bir deneyim gerektirdiğini göstermektedir.
Kültürlerarası edinimde önemli olan diğer bir unsur ise süreklilik ve öğrenmedir, yani
kültürlerarası edincin öğrenme süreci hiç bitmeyen ve sürekli yenilenmesi gereken bir
öğrenmedir: “[…] kültürlerarası edinç ne statik bir durumdur ne de tek bir öğrenmenin
doğrudan sonucudur”.11 Kültürlerarası edinç kapsamında sürekli öğrenilmesi ve yenilenmesi
gerekenler ise:
x

somut etkileşimlerde bulunulması

x

iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi

x

tutum ve davranışların sürekli geliştirilip revize edilmesi

x

özdüşünümselliğin yapılması

x

bilgi edinimi
(Erll/Gymnich 2015: 14)

Kültürlerarası edincin geliştirilmesi süreklilik arz eder ve kişilerin sadece bilgilerini değil,
aynı zamanda mental, duygusal ve iletişimsel özelliklerini de sürekli gözden geçirip kendi
kültürüne ve yabancı kültüre uyarlaması beklenmektedir. Kültürlerarası edinç sahibi kişilerin
böylece en az iki kültürün toplumsal yaşam (bilişsel edinç) ve toplum anlayışı (duyuşsal
edinç) konusunda güncel olduğunu ve her iki kültür arasında sorunsuz etkileşim ve iletişimde
bulunabileceği (edimbilimsel iletişim edinci) anlamına gelmektedir. Kısacası, kültürlerarası
edinç kişisel öğrenme sırasında kendi kültürü ve yabancı kültürün bilinmeyenlerini keşfetmeyi
gerektirir.

3. Çeviri Edinci
Bu nedenle dil, gerçekliği yorumlayan
ve yalnızca belirli şeyleri – ve bunları
çok spesifik bir ışıkta – algılamamıza
izin veren bir bakış açısıdır. Sonuç
olarak
tam
bir
dilsel-kültürel
görecelik elde ederiz: her dil
kullanıcısı
–
sosyo-kültürel
belirleyicilerine bağlı olarak – farklı
11

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/22-177-414/bertelsmann_intkomp.pdf; s. 7; 12.12.2021.
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bir dünya görür ve bir dünyadan
diğerine giden bir yol yoktur.
(Hönig/Kußmaul 1996: 52)12

Çeviribilimci Hans G. Hönig ve Paul Kußmaul’un alıntılanan iddiası kültürlerarası edinç
yaklaşımı olmasaydı doğru sayılabilirdi. Her dil kullanıcısı kendi dilsel imkanları
doğrultusunda ve kendi sosyo-kültürel çerçevesinden bakarak gerçekleri yorumlayarak kendi
gerçekliklerini yaratır. Ancak her kültürün yorumlanmış kendi gerçeklikleri vardır ve bunlar
her kültürde aynı olmayabilir. Örneğin baykuş Türk kültüründe ölüm olarak yorumlanırken,
batı kültürlerinde bilgelik anlamına gelmektedir.
İki kültür arasında köprü kurma vazifesi çevirmenlere verildiğine göre özellikle onlardan tek
bir çerçeveden bakmamaları ve gerçekleri tek bir kültürün bakış açısıyla yorumlamamaları
beklenmektedir. Ayrıca çevirmenlerin kültürlerarası edinçlerini, yaşam boyu öğrenme
yaklaşımıyla sürdürmeleri gerekmektedir.
Geleneksel çeviri yaklaşımlarına bakıldığında öncelik her zaman çeviri edincine verilmiştir ve
bu edinç en az üç unsurdan oluşmaktadır:
x

dil edinci (kaynak ve erek dil)

x

uzmanlık alanı bilgisi

x

kültür edinci
(Snell-Hornby 2007: 92)

Mary Snell-Hornby ayrıca kendinden öncekilerde de13 olduğu gibi çevirmenin en az çift
kültürlü olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak çift kültürlü olabilmek için ya çift
kültürlü büyümek gerekir (kültürleme/enculturation) ya da ikinci kültürü sonradan edinmek
gerekir (kültürleşme/acculturation). Dolayısıyla bu bağlamda kültür süreçleri önem
kazanmaktadır. Tek kültürlü yetişmiş olan çevirmenlerin kültür şoku (Culture Shock)
yaşamamaları veya yabancı kültüre tek bakış açısıyla bakmamaları için kültürlerarası iletişim
yaklaşımları kapsamında ele alınan kültürlerarası edinçlerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Böylece çevirmenlerin çeviri edinçleri sadece bilgi üzerine kurulu olmayacak, aksine mental,
süreç ve eylem odaklı bir gelişim gösterecektir.
Çevirmenin kültür edincini irdeleyen diğer bir çeviribilimci ise Heidrun Witte’dir. Witte ise
çalışmasında çevirmenin kültür edincini odak alarak şu vurguyu yapmaktadır:
“Kültürlerin-arasında-edinç”, çevirmenin, iki kültürün (üyelerinin) kendilerini diğer kültüre kıyasla nasıl
gördüklerini, diğer kültür hakkında ne tür bilgilere sahip olduklarını ve diğer kültür tarafından nasıl
görüldükleri anlamını içerir. Başka bir deyişle, “Kültürler Arasında Edinç”, çevirmenin ilgili çalışma
kültürlerinin benlik algısı, yabancı algısı ve özdüşünümsel benlik sorgulamasıyla ilişkilidir. Bunlar
birbirleriyle karşılıklı ilişki içindeki dışsal ve yansıtıcı benlik algılarına ve bu algıların kültürlerarası
durum üzerindeki potansiyel etkilerine atıfta bulunur. (Witte 1998: 347)14

12

Çeviri yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Aynı görüşü savunanlar arasında Hans J. Vermeer, Heidrun Witte, Sigrid Kupsch-Losereit bulunmaktadır.
14
Çeviri yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.
13
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Görüldüğü üzere Witte iki kültür arasında gerçekleşenlerin ve çevirmenden beklenenlerin
üzerinde durmaktadır. Dikkat çeken unsur ise kültürlerarası edincin daha çok çevirmenin
kendi kültürü ve yabancı kültür ile ilgili algı ve imajların ön plana tutulmasıdır. Witte’nin
tasviri her ne kadar kültürlerarası edincin alt edinçlerini içerse de, bütüncül ve süreç odaklı bir
yaklaşım sergilemez.
Çeviribilimci Sigrid Kupsch-Losereit ise “Çevirmenin Kültür Edinci” isimli çalışmasında
kültür edincine bilgi odaklı bakarak şu ayrımları yapmaktadır:
x

dilsel kültürel bilgi
o kültür odaklı uzmanlık bilgisi ve düz anlam bilgisi
o sembolik anlamlar ve ifadeler
o kültür odaklı reel öğeler ve durumlar

x

İletişimsel-prosedürel bilgi
o Etkileşim bilgisi
o İletişim şekilleri ve sözlü anlatım derecelendirmeleri

x

Metin bilgisi
o Metin türleri
o Kullanım normları

x

Çevirmenin tahmine dayalı varsayımları ve bilişsel stratejiler
o Anlama koşulları ve okur beklentileri
o Yabancının yansıması ve yapısı

x

Kültür edinci ve metin anlamı
(Kupsch-Losereit, 2002)

Kupsch-Losereit çevirmenin ihtiyaç duyabileceği birçok bilgiyi irdelemiş ancak kültürlerarası
edincin özellikle duyuşsal ve edimbilimsel iletişim boyutuna çok yer vermemiştir. Kültür
edincinin bilişsel edince indirgenmesi ve diğer alt edinçlerin ihmal edilmesiyle birlikte
kültürlerarası edinç mental, eylem ve süreç odaklı özelliklerini yitirmekte ve bütünsel olarak
işlememektedir.
Snell-Hornby, Witte veya Kupsch-Losereit dışında da çeviri edinci ve alt edinç olarak kültür
edinciyle ilgilenen birçok bilim insanı vardır, ancak çeviride kültürlerarası edince ayrıca
mental, bütüncül, eylem ve süreç odaklı yaklaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
4. Çevirmenin Kültürlerarası Edinci
Yukarıda da görüldüğü üzere çeviri yaklaşımlarında kültürlerarası edince özellikle bilişsel
anlamda yaklaşılmaktadır. Kültürlerarası iletişim kapsamında ele alınan kültürlerarası edinç
çevirmene de uyarlanabilir.
Kültürlerarası edincin alt edinci olan bilişsel edinç daha önce de vurgulandığı gibi kültür
karşılaştırmalarını da içerir. Witte, kültür karşılaştırmalarının çevirmenler tarafından
bilinçsizce yapıldığını eleştirmekte ve bu karşılaştırmaların kontrollü yapılması gerektiğini
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savunmaktadır (Witte 2007: 184). Bu durum kültürlerarası iletişimin sunduğu imkanlar
doğrultusunda değerlendirilebilir. Çevirmen bilişsel edinci ile kültür karşılaştırmasını farklı
kültür modelleriyle yapabilir (örn. Alexander Thomas’ın Kültür Standartları konsepti veya
Gerhard Maletzke’nin Kültürün Yapısal Özellikleri modeliyle). Bu bilinç veya içselleştirilmiş
bilgi ile Witte’nin eleştirdiği bilinçsiz kültür karşılaştırması engellenmiş ve karşılaştırma
kontrol altına alınmış olur.
Duyuşsal edinç çevirmenin edinçlerinde belki de en çok ihmal edilen edinçtir. Oysa yabancı
kültüre karşı duyulan duygu ve düşünceler çevirmenlerin tutumlarını belirlemektedir.
Çevirmenlerden belli yetenek ve kabiliyetlere sahip olmaları beklenmektir. Çevirmenlerden
öncelikle beklenen empati duygusu gelişmiş, anlayışlı ve açık fikirli olmalarıdır. Bu edincin
hedefi sadece çevirmenin kendi dünya görüşlerini ve ufuklarını genişletmek değildir.
Çevirmenler kendini kaynak kültürün mensubunun yerine koyabilmeli, onu anlamalı, duygu,
düşünce,
tutum
ve
davranışlarını
temellendirebilmeli,
açıklayabilmeli
ve
anlamlandırabilmedir. Çevirmen ancak kaynak kültür yazarını anlayıp ve o kültürün okurunun
alımlamasını ve beklentilerini çözümledikten sonra erek kültüre uygun, eşdeğer ve işlevsel bir
şekilde aktarım yapabilir. Çeviri bağlamında ihmal edilen bir diğer duyuşsal unsur ise
çevirmenin kendi kültürü, özdüşünümü ve kültür algısıdır. Çevirmen bu edinci çeşitli
çalışmalar yaparak geliştirebilir ve çevirilerinin niteliğini arttırabilir.
Çeviri bağlamında ele alınması gereken bir diğer alt edinç edimbilimsel iletişim edincidir.
Çeviribilimciler iletişimin önemini vurgulamaktadırlar. Kültürlerarası edincin sunduğu sorun
çözme veya engelleme stratejilerinin edinimi çevirmenin de ihtiyaç duyduğu bir edinçtir.
Çevirmenler iletişimsel sorun çözme stratejilerini kültürlerarası iletişim yaklaşımlarından
edinebilir ve alıştırma ve uygulamalar yaparak içselleştirebilir. Kültürlerarası İletişim
modellerine örnek verilecek olursa: Friedmann Schulz von Thun’nun 8 İletişim ve Etkileşim
Stili, yine Schulz von Thun’nun İletişim Dörtgeni, Paul Watzlawik’in 5 İletişim Aksiyomu ve
Edward Hall’un Kültürlerarası İletişim Kuramı. Edimbilimsel iletişim kapsamında çevirmen
tüm bu modellerden yararlanabilir ve bilişsel boyutta uygulayabilir. Bu modelleri bilmek
(bilişsel), içselleştirmek (duyuşsal) ve uygulamak (edimbilimsel iletişim) kültürlerarası
edincin alt edinçlerin beraber çalıştıklarını gösterir niteliktedir. Örneklemek gerekirse;
Edward Hall kuramında yüksek bağlamlı kültürlerden (high kontext culture) ve düşük
bağlamlı kültürlerden (low context culture) bahseder. Yüksek bağlamlı kültürlerin
iletişiminde iletinin anlaşılması için bağlam yani sosyal ve kültürel art alan bilgisi
gerekmektedir ve alıcı satır arası okumak durumundadır. İleti dolaylı olarak aktarılır (örneğin
Türk kültürü ve Asya veya Güney kültürleri). Düşük bağlamlı kültürlerin iletişiminde ise
bağlam önemsizdir ve ileti dolaysız veya satır arası okunmaksızın anlaşılır (örneğin Alman
kültürü veya İskandinav kültürleri). Bu kültürlerin iletişimi ise bağlam sorunsalı nedeniyle
sekteye uğrayabilir. Çevirmenin Hall’un kuramını bilmesi ve sözlü veya yazılı çeviride bunu
dikkate alması ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların veya hiç anlaşılmamın önüne
geçecektir.

www.istanbulkongresi.org

643

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

5. Sonuç
Yazılı ve sözlü çevirmenler her zaman kendi öz kültürlerinden farklı olan kültüre maruz
kalmaktadırlar. Yazılı veya sözlü çeviriler erek kültüre aktarıldıklarında çevirmenin
kültürlerarası edinci önem kazanmakta ve çevrinin niteliğini etkilemektedir. Çevirmenler her
seferinde yeni kültürel farklılıklar keşfeder ve bunlarla başa çıkabilmek için ileri düzeyde
kültürlerarası edince ihtiyaç duyarlar. İki kültür arasındaki çevirmen arabulucu rolünde her
zaman empati duyar, farklı bakış açılarını anlar, öğrenmeye istekli olur, bakış açılarını
değiştirme yeteneğine sahip olur, duruma ve hedefe uygun iletişimsel eylemde bulunur.
Kültürlerarası iletişim yaklaşımlarında ele alınan kültürlerarası edinç ve alt edinçlerden
çevirmenler de yararlanmalıdır. Bu alt edinçler çevirmenlere sadece bilgi düzeyinde
kalınmaması gerektiğini, zihinsel olarak da edinimlerin söz konusu olduğunu ve iletişim
stratejilerinin yanı sıra sorun çözme stratejilerinin de önem arz ettiğini gösterir. Bilgi ve
bilmek önemlidir ancak yabancı kültüre karşı duygusal tutumların da değiştirilmesi gerektiği,
açık fikirli olmanın ve empati yetisinin geliştirilmesi de çevirmenler için bir o kadar
önemlidir. Duyuşsal edinç sayesinde çevirmenler sadece kendi ufuklarını genişletmekle
kalmazlar, aynı zamanda erek okurun beklentilerini ve isteklerini daha iyi tahmin edebilir ve
anlama, anlamlandırma ve yorumlamalarını yönlendirebilirler. Modern çeviri
yaklaşımlarından farklı olarak edimbilimsel iletişim edinci sadece iletişimsel kalıplara,
örneklere ve normlara atıfta bulunmayarak sorun çözme veya olası problemlere odaklanır. İki
kültürün karşılaşmasında olası sorunlar olağandır, dolayısıyla çevirmenlerin iletişimsel
bilginin dışında sorun çözme stratejilerine vakıf olmaları yine çevirinin niteliğini arttıracaktır.
Sonuç itibariyle çevirmenin kültürleme veya kültürleşme sonucunda çift kültürlü olması ve
kültürlerarası iletişim uzmanı olarak nitelendirilmesi kültürlerarası edincini geliştirmesi ile
bağlantılıdır. Günümüzde çeviri yaklaşımlarının tasvir ettiği kültür edinci yetersiz
kalmaktadır. Bu nedenle çevirmenin kültürlerarası edincini geliştirmesi kişiliğine, ara bulucu
rolüne, kültürlerarası iletişim uzmanlığına ve çevirilerine nitelik katacak ve özellikle kültürleri
karşılaştırdığında yönlendirici olacaktır.
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Abstract:
Portable computing and personal communication devices require high speed and also low power
consumption. As for as power reduction is concerned the use of Gray code is beneficial because
of the reduction of signal switching activity. Looking forward the applications of Gray code, this
paper proposes a novel design for Binary to Gray code encoders and/or counters using
multiplexers and T-flip-flops. The proposed design are modular based, whereby other stages can
be added as per the requirement of the desired applications. Moreover, the external clock timing
signal drives only the first stage, while all remaining stages are linked to the outputs from
preceding stages. The successive stages transitions at half the rate of the preceding stage thereby,
makes the design power efficient since the dissipated power is quadratic frequency dependent.
The proposed design can be modified to increase the counters duration or increase the counters
resolution according to the applications need. Increasing the Gray counters time span by powers
of two simply necessitates augmenting the design by more stages, while maintaining a constant
clock rate. On the other hand, doubling the time resolution of the Gray counter over a constant
time span can be achieved by adding another stage while subsequently doubling the clock rate.
Keywords: Gray code, reflected binary code, encoder, counter, T-FF
I. INTRODUCTION
The Reflected Binary Code (RBC) which was an original name of Gray Code (GC) is
derived from the stem of the fact that the second half of the values are equivalent to the first half
in reverse order, except for the most significant bit, which is inverted i.e. 0 changes to 1 [1-3].
Gray codes were originated when digital logic circuits were built around vacuum tubes and
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electromechanical relays. And thus, counters were generating enormous power demands and
noise spikes when many bits changed at the same time [1]. A Gray code is a binary code with
code-words having unitary Hamming distance between each other of the codes [4]. Table 1 lists
all the possible Gray-code patterns of lengths 1, 2, 3, and 4 bits and shows the above mentioned
property of unitary distance. A Gray code of length n bits is represented by all the integers from
0 to 2n-1 in the forms of bit patterns (called “words”) of length n having the adjacency property
(i.e. every pattern differs in only one bit position from each of the two patterns corresponding to
the two adjacent integers). Therefore, by this way, using counters based on Gray code, where any
increment or decrement in the value changes only one bit, irrespective of the size of the counter,
hence minimizing the effect of noise [5] – [7]. Among the many other binary codes such as the
Binary Coded Decimal (BCD), the Excess-3 code, the Hamming code, or the Cyclic Redundancy
Code (CRC) existing in the literature, due to its attribute of unitary distance which can avoid
ambiguous switching situations, the Gray code is particularly suited to handle control problems
in a robust and convenient manner. Unlimited applications are accounted for the Gray codes.
Table 1: Four bit binary counter to Gray encoded bits.
Binary Counter Bits (X) Gray Encoded Bits (A)
D3 D2 D1 D0 A3 A2 A1 A0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
As depicted in Table 1, the 4-bit binary counter sequence is represented by D = [D3 D2
D1 D0], while the Gray encoded bit sequence is denoted by A = [A3 A2 A1 A0]. Each row of
the binary counter sequences D can generate the following row by simply incrementing 1 to the
current row. The binary counter of 4-bits therefore generates 16 unique binary sequences. This
follows from the fact that the number of unique bit combinations for 4 bits is computed as 24 =
16 combinations. Furthermore, by observing the table, it is clear that for each of the possible 4bit binary counter sequences there exists similarly a unique Gray encoded sequence. In contrast
to the trivial relation that exists between the rows of the binary counter, the simple increment is
not directly evident for the case of Gray encoded bits. As such, a more futile method of
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generating the Gray encoded bits may be to observe directly the transitions from 1 to 0 (High to
Low) and 0 to 1 (Low to High) of each column separately, and in conjunction with its
neighboring column. To facilitate this waveform timing diagram of each Gray encoded bit is
shown in Figure 1.
As the system is based on digital components, it is natural that first waveform in Figure 1
represents a clock waveform, Clk. This is followed by the waveforms of A0, A1, A2 and B3 (it
will be assumed at this point that B3 is equivalent to A3). In the diagram, it has further been
assumed that each of the four waveforms will only transition states (High to Low or Low to
High) on the falling edge of signal Clk. To relate the transition rates of neighboring waveforms,
it is clear from the diagram that waveform A0 transitions at half the rate compared to the clock
waveform. Similarly, the transition rate of waveform A1 is half that of A0. Accordingly, in
general, for every subsequent waveform the transition rate is half compared to the current
waveform transition rate.

Fig.1. Basis Functions of A0, A1 and A2, timing diagrams of Clk, A0, A1, A2 and B3
The second task is to establish a relation with respect to different portions of the same
waveform. Consider that the first two levels of waveform A0, which spans over clock cycles 0 to
2, constitutes a waveform Basis Function (BF) for A0. Denote this BF as FA0, which is depicted
as the top left BF in Figure 1. Then at the next two clock cycles, 2 and 3, waveform A0 is now
the inverted version of FA0. A0 then returns to its inverted state in the following two clock
cycles 4 and 5. This process continues to repeat as can be directly observed from the waveform
figure. The sequence A0 can therefore be constructed from the BF FA0 as A0 = {FA0, -FA0 ,
FA0 , -FA0, ....}. The number of elements in sequence A0 can be denoted as NA0 and is directly
deduced from Figure 1 as NA0 = 8. Using the same line of thought, the first two levels of
waveform A1 that constitutes the wave BF FA1, now spans over two A0 cycles, or equivalently
4 cycles of signal Clk. The next two levels of waveform A1 is simply an inverted version of
FA1. The process then continues for the remaining portions of waveform A1, with the total
number elements making up sequence A1, NA1, is 4. This established relation can be
generalized for each and every waveform as shown in the diagram, except for the last waveform,
B3. Along these lines, the generalization to construct each Gray encoded bit waveform BF
begins by generating the current waveform BF. This is achieved by initializing the BF with a
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Low state. This state is then held over a complete time duration of the previous BF. The current
BF then complements its state over another complete cycle of the previous BF. If, however, the
BF belongs to the initializing waveform, A0, then it is a single cycle of the clock signal, Clk, that
acts as the previous waveform BF.
In Figure 1, besides the final waveform B3, no BF is shown. The reason being can be
easily deduced from table 1. From the table it can be observed that neighboring Gray codes
exhibit only a single bit change. Once the code reaches the end of the table at code 1000, it
therefore changes to 0000. Through observation, the leftmost bit over all Gray code words
simply alternates between a 0 and 1, every 8 clock cycles. In this case it is needless to construct a
BF as NB3 = 1.
II. BACKGROUND
Portable computing devices such as notebook computers and personal communication
devices such as cellular phones require high speed and also low power consumption. Longer
battery life translates to extended use and battery marketability. Another driving force behind
low power is that excessive power consumption causes cooling, packaging and reliability
problems [5]. Hence, power dissipation has emerged as an essential design parameter in the
design circuits, especially in portable computing and personal communication applications [6].
Binary counters are not intuitively very power efficient since there are multiple
transitions when switching from one state to the next. Although Gray counters are based on the
codes that are not the weighted. But the merit which forces the implementation of Gray counter
is the power utilization. The Gray counter certainly utilizes lower-power due to a unary transition
in only one bit when switching from one state to another. This reduction in switching activity can
save a significant amount of power although intermediate logic may have more transitions.
Therefore, Gray code counters have been proposed to save power in tremendous applications
such as the control path of embedded processors [8]. The Works [9], [10] have been done to
prove the advantages of Gray code addressing in the context of bit changes on the address lines
and hence a reduction of switching activity by 30-50% during normal program execution using a
Gray code counter. Work has been reported by researcher [11] in order to reduce the switching
activity of the address lines by gray address encoding. Switching activities are minimized at the
address bus (instruction and data) of the microprocessor. The address values which are related to
static code can be determined (and manipulated) at compile time. The address lines also drive
many modules such as Memory Address Register, Program counter and buses which have high
capacitance. Therefore minimizing the switching capacitance on the address lines can have
significant impact on the power consumption of the microprocessor. Author in [11] also
investigated the amount of energy reduction by using gray code addressing and cache subbanking. Simulation results show that 33% and 12% of the bit switches on the instruction and
data address buses can be reduced by using Gray code addressing. When both Gray code
addressing and cache sub-banking are applied on a 32K-byte four-way set associative cache with
32-byte cache lines, the overall cache energy consumption is only 23.11% of the total cache
energy consumption when the cache without applying the presented technique. Designing Finite
State Machines (FSMs) requires encoding the individual states, is implemented using gray
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encoding. Gray encoding any two adjacent states differs in only 1 bit. Hence, during the normal
operation of the FSM, there are fewer transitions as the FSM moves from one state to another,
resulting in lower power consumption [12]. While designing a higher order Gray Counter might
be a tedious task, for lower order counter (up to 4 bits and 16 states), this encoding scheme can
be employed to save power without incurring any additional design complexity.
Authors of research papers [13] - [16] have been centered towards generic Built-In SelfTest (BIST) and System on Chip (SoC) devices implementing for low power consumption. They
proposed a new technique to generate a fully pre-computed test set in a deterministic BIST using
simple Gray counter within a reasonable clock cycles. They combined this BIST with the
external testing strategy for low power consumption using slow-testers. That all concurrent
operations are performed in less number of clock pulses. They also consider the SoC devices for
the test in the consumption by reducing the number of transitions using a gray counter which
stores only one bit during the clock cycle. A newly innovated set of binary code-words of unitary
Hamming distance is proposed [17]. The design of generating the code using VHDL, hardware
and algorithmic implementation procedures are embodied in this paper. Also, a comparison study
is carried-out to demonstrate the edge-over improvement and added advantages over the binary
Gray code-words. Further, since the existence of latches is the fact of any digital system design
and by exploitation of these latches in generating the Gray type codes hence reduces the extra
burden of hardware to generate the ‘true’ Gray code. A new and faster algorithmic procedure for
generating the n-bit Gray codes are presented [18]. Further, more efficient algorithmic
procedures for computing n-bit Gray codes have been developed and presented through research
publications [19], [20].
Thereby, through this paper they have presented the derivation, design and
implementation of a newly developed algorithm for the generation of an n-bit binary reflected
Gray code sequences. The developed algorithm is stemmed from the fact of generating and
properly placing the min-terms from the universal set of all the possible min-terms of Boolean
function of n variables, where 0 < N < 2n-1. The resulting algorithm is in concise form and
trivial to implement. Furthermore, the developed algorithm is equipped with added attributes of
optimizing of time and space while executed.
Many other applications have got beneficial of using gray counters such as mechanical
position sensors used gray code to convert the angular position (angle-measuring devices) of a
shaft to digital form [21]. Gray codes were used in telegraphy [1]. The Gray code also forms a
Hamiltonian cycle on a hypercube, where each bit is seen as one dimension [21]. In data
transmission, Gray codes are capable of providing more robust communication and
simultaneously play an important role in error detection and correction of errors [21]. Other
processes where Gray codes are successfully employed include the solution of puzzles such as
the “Tower of Hanoi” and “the Brain”, the study of bell-ringing, analog-to digital conversion, the
classification of Venn diagrams, continuous space-filling curves, resolution enhancement of
spectrometry for satellite applications, and the labeling of axes of Karnaugh maps [21].
Furthermore, Gray codes are extensively used by digital system designers for passing
multi-bit count information between synchronous logic that operates at different clock
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frequencies. In some numerical problems, Gray codes can be useful in situations of looping over
many values of a bit. Finally, due to their unique properties Gray codes can be a good choice in
the search for optimal test-sequences in digital system testing [21].
III. A SYSTEMATIC GRAY CODE CONSTRUCTION APPROACH
With the underlying logic behind the Gray encoder complete, it is now possible to state a
generalized algorithm that can be used to construct the Gray codes for N bits. Commencing with
the clock signal, Clk, generate the BF FA0, that spans over two clock cycles with,
F

−10
11

=

⩽t<1
⩽t<2

(1)

Next form waveform elements of sequence A0 by alternating the polarities of FA0. The
alternating elements of A0 can be generated by the following expression,
A0 = −1 × F ; j = 0,1, … , N⁄2 − 1

(2)

Sequence A0 can now be expressed as,
⁄

A0 = {A0 , A0 , ⋯ , A0

(3)

}

A generalized method of constructing the remaining bits timing waveforms can now be
devised, with the exception to the final bit waveform. To achieve this, consider the relation
between waveforms A0 and A1. A0 will be denoted as the previous waveform while A1 as the
current waveform. Then, by using this naming convention, the construction of a current
waveform from a previous waveform, begins by generating the current waveform BF FAi from
the time span of the previous BF, DAi-1, using,
F

=

−1
1

D

0⩽t<D
⩽ t < 2D

(4)

The elements of Ai are next generated using,
= −1 ×

; = 0,1, … ,

⁄2 − 1

(5)

With NAi denoting the total number of elements in sequence Ai. The value of NAi can be
computed for any of the encoded bit waveform i using the equation,
N

=2

; i = 0,1, … , N − 2

(6)

Finally, the current waveform sequence Ai can be formally expressed as,
Ai = {Ai , Ai , ⋯ , Ai
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The process of constructing all waveforms continues up to the final waveform, BN-1. For BN-1
it suffices to modify equation 4 into,
B
=
−1
1

0⩽t<D
D
⩽ t < 2D

(8)

Waveform BN-1 can also be considered as a BF of FA N-1, and can therefore be explicitly
expressed as,
=

(9)

Finally, the Gray codes can now be directly read from the levels of each of the N
waveforms, starting in sequence by A0 and terminating with BN-1, for every cycle of signal Clk.
Upon arriving at the last clock cycle the Gray codes simply repeats over from time t = 0.
IV. ENCODER DESIGN
With the brief explanation of all the required digital circuit components, the designs of
the binary to Gray encoder using both T-FF/MUX is demonstrated as follows. The design will
revolve about a 4-bit Gray encoder only. However, extending the design for higher number of
bits is a simple task. Figure 2 shows the T-FF design implementation.
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Fig.2: T-FF/MUX 4-bit Binary to Gray Encoder/Counter Circuit Diagram
The proposed design is composed from 11 MUXs and 4 FFs. The outputs are divided into
A = {A2, A1, A0} and B={B3, B2, B1, B0}. In the design inputs are Clock, MPR, SPR, PR =
{PR3, PR2, PR1, PR0}, MClr, SClr, Clr = {Clr3, Clr2, Clr1, Clr0}.
Initialization of the FFs can be performed in tandem or individually using the two bottom
rows of MUXs. The control signals for this operation are dependent upon the inputs to pins Clr
and PR of each FF. If it is required to reset/set all four FFs in tandem, then two master signals,
MPR and MClr, are used in conjunction with selection line inputs SPR and SClr. In this case,
both SPR and SClr have to be set Low. Observing first the signal from MPR, each of MUXs
M0PR, M1PR, M2PR and M3PR, will connect their corresponding inputs 0 to their outputs. In
turn, each output of the aforementioned MUXs connects to an individual FF PR input pin.
Likewise, signal MClr is connected to input 0 of MUXs M0Clr, M1Clr, M2Clr and M3Clr. Each
output from these MUXs are connected to input pin Clr on the FFs. By changing the values of
MPR and MClr, the different operating modes of the FFs can be achieved in concert. On the
other hand, if a particular bit configuration is required to be entered into the four FFs, then
selection line inputs SPR and SClr must be set high. This activates input 1 of the eight MUXs
M0PR, M1PR, M2PR, M3PR, M0Clr, M1Clr, M2Clr and M3Clr. Inputs PR0, PR1, PR2, PR3,
Clr0, Clr1, Clr2 and Clr3 must be set according to Table 2 to affect individually each of the eight
respective MUXs.
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Table 2: Function table of pins CLR and PR
Inputs
PR' CLR' Clk
L
H
X
H
L
X
L
L
X
H
H
↑
H
H
↑
H
H
L

Outputs
D Q Q'
X H
L
X L
H
X H↑ H↑
H H
L
L L
H
X Q0 Q0'

The third row of circuit elements from the bottom in the design comprises the FFs. In
both configurations, it is clear that the clock signal is connected to the leftmost FF only. The
following stages of FFs, i.e. neighboring FFs to the right, are connected to an output from the
current FF stage. This design is synonymous of a ripple counter, whereby transitions from the
current FF stage dictate the action or inaction of the next FF stage. The current design forces
each FF stage to decrement its transition rate by two, in line with the observed requirement
determined by the timing diagrams shown in Figure 1.
Assuming the FF initialization had been set to {0,0,0,0}, it is clear that at every clock
cycle the non-inverted output of FF D0 will complement. This is due to input D0 being directly
connected to the inverting output of FF D0. In turn, a cycle that is twice the duration of the input
clock cycle is created, as given by Equation (1). The first cycle output from FF D0 forms the BF
FA0, as indicated in Figure 1. The inverted version can be derived from the inverting output of
FF D0. Both non-inverted and inverted outputs are connected to inputs 1 and 0 of MUX M0
respectively. A choice is made between both MUX inputs according to the state of selection line
S, with S, in turn, connected to the inverting output of FF D1. According to the timing diagrams
of A0 and A1, it is clear that the output of FF D1 will complement to 1 within two clock cycles.
This will affect the selection line S of MUX M0. With S maintained at 1 over the current and
next clock cycles, MUX M0 chooses the inverting output from FF D0 for its output. Using this
underlying principle, Equation (3) can be obtained. For the next FF stage, FF D1, its BF will be
derived from the previous BF cycle FA0, as indicated by Equation (4). Selecting either inverted
or non-inverted output from FF D1 at the output of MUX M1, is at this stage a function of the
inverting output of FF D2. With the inverting output of FF D2 set to 1, the current and next
cycles of A1 will be held over the duration of FA1. In the proceeding next two cycles of A1, a
switch in selection line S of MUX M1 is done for input 0. This switch is made effective because
the inverting output of FF D2 has been complemented to 0. By these means, Equation (7) for
outputs waveforms A1 and A2 can be easily obtained. Finally, for output B3, it is only necessary
to obtain the basis function FA3 to completely describe waveform B3, as demonstrated by
Equations (8) and (9). As a consequence, no MUX exits for this final stage.
A. Encoder Outputs
In the described design, the output is taken at similar points, indicated by sequences A =
{A2, A1, A0} and B = {B3, B2, B1, B0}. The following provides a description of obtaining the
desired outputs from the designs. The design implementation has been based upon a 4-bit
encoder. However, the design can accommodate outputs for 1, 2 and 3 bit encoders at no extra
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required connection cost. To facilitate reading the outputs, Table III lists the sequence of pin
outputs for each of the 4 different lengths of encoders.
The Table 3 shows that there are two different types of outputs, namely As and Bs. While
outputs linked to ‘A’ follow Equations (3) and (6), the outputs associated with B are linked to
Equations (8) and (9). The underlying reason for generating outputs B is that the outputs in B
only requires a positive BF cycle. In contrast, outputs A requires BFs of alternating polarities.
Table 3: Reading the Outputs from the Design for Different Encoder Lengths
Number of Encoded Bits Pin Output Sequence
1
B0
2
B1 A0
3
B2 A1 A0
4
B3 A2 A1 A0
B. Design Merits and Flexibility
There are a number of advantages and flexibilities associated with implementing this type
of design for generating Gray codes. To begin with, as has been demonstrated earlier, the design
of the 4-bit encoder lends itself as a 1, 2 and 3 bit Gray encoder too. On the other hand, from the
fundamental principles of this designs operation, it is clear that expanding the design for
encoding larger number of bits is easily feasible. From design figures 2 and 3, it suffices only to
add the number of desired stages to the original 4-bit design in order to accomplish an
encoder/counter for higher number of bits. This is mainly due to the modular design approach
used in the design of each stage.
By adding stages to the original design, two types of Gray counters can be sought. A
stage added to the right end of the design will only lengthen the duration of the counter by two
fold, if the input clock rate is held constant. In contrast, if the input clock rate is incremented by
two fold, then adding a stage would in effect increase the Gray counters resolution two fold.
In other designs of Gray counters, it has been observed that all FFs are connected to a
common clock. The proposed design uses instead a ripple effect, with every successive stage to
the right transitioning at half the rate of its left neighboring stage. The slower transition rates can
be translated into a reduction of required power and generated heat, making this design nicely
suited to low power applications.
In this design, the terms counter and encoder have been readily interchanged. For an
encoder configuration, the FFs can be explicitly loaded with a binary value, while bypassing the
function of the signal at input pin Clk of each FF. The corresponding Gray code will be directly
observed at the output. As a counter, the clock triggers will progress the Gray counter from the
initially loaded binary value to the proceeding binary value, as shown in Table I. The counter
then repeats upon arriving to its final value.
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V. REALIZATION OF T-FF AND MULTIPLEXER UNITS
Logisim [22] is versatile free and open source digital design software that includes a
complete range of basic digital design components. These components can be merged together to
form more complex functional blocks in line with common ICs found in the practical world. The
merging of different basic components, in certain cases, could retain to the trivial task of
mapping the internals of an IC directly to the supplied IC datasheet logical diagram.
Using the Logisim, the basic components, T-type FF, Multiplexer, IC 74153 (Dual 4x1
MUX) and Multiplexer, IC 74157 (Quad 2x1 MUX) have been developed. Depicted in Figures
3, and 4 are respective multiplexers.

Fig. 3: Logisim realization of IC74153

Fig.4: Logisim realization of IC74157.
VI. CONCLUSION
A conclusion section is not compulsory. Although a conclusion may review the main
points of the paper, do not replicate the abstract as the conclusion. A conclusion might elaborate
on the importance of the work or suggest applications and extensions.

www.istanbulkongresi.org

656

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

In this paper, a novel Gray encoder/counter design has been presented. The novelty in the
design returns to the unique combination of FF and MUXs along with the implemented
triggering method. The presented design is based upon the D-type FF and MUX combination.
The design underlying principle of operation stems from the creation of suitable BFs for each
encoded bit waveform. This permitted a design that is modular for each stage of encoded bit. The
modular solution of successive stages has also been advantageous to the design in two ways,
returning to the fact that successive stage trigger rates are half that of their preceding stage
counterparts. This unique triggering feature should allow both power consumption and heat
dissipation to be lower compared to other designs with similar functionality. Besides both of
these advantages, the design is flexible as it can switch between a counter or encoder mode as
required. Furthermore, by incrementing the number of stages, the Gray counter can either count
over an extended time duration or count with a finer time resolution.
ACKNOWLEDGMENT
The authors would like to express their great appreciations and gratitude to Sultan
Qaboos University, Sultanate of Oman for providing research facilities, technical supports and
research environment.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

REFERENCES
F. Gray, “Pulse code communication,” United States Patent Number 2,632,058, March 17,
1953.
I. Flores, “Reflected number systems,” IRE Trans. Electronics & Computer, vol. 5, no. 2,
June 1956, pp. 79-82.
F. G. Heath, “Origins of the binary code,” Scientific American, vol. 227, no. 2, August 1972,
p.76.
A. Ahmad, and A. Al-Maashri, “Design and analysis of newly innovated set of binary codewords of unitary Hamming distance,” Proceedings IEEE international conference on
communication, computer and power (ICCCP'07), Muscat, Oman, Feb. 19 – 21, 2007, pp.
162 – 168
T. N. Kwan, S. Chen, F. Boussaid and A. Bermak, “Compact Gray-code counter/memory
circuits for spiking pixels,” Proceedings Fourth IEEE International Symposium on Electronic
Design, Test and Applications - DELTA 2008, Hong Kong, SAR, China, 23-25 January
2008, pp. 506-511
S.V. Yarmolik and V.N. Yarmolik, "Modified Gray and counter sequences for memory test
address generation," Proceedings of the International Conference, Mixed Design of
Integrated Circuits and System, 2006. (MIXDES 2006), pp.572-576
H. Mehta, R. M. Owens and M. J. Irwin, “Some issues in Gray code addressing,”
Proceedings of the 6th Great Lakes Symposium on VLSI, 22-23 Mar 1996, pp 178-181
C. L. Su, C. Y. Tsui and A. Despain, “Saving power in the control path of embedded
processors,” Proceedings of IEEE Design and Test of Computers, 1994, pp. 24-31.
C. L. Su, M. Alvin and A. Despain, “Cache design trade-offs for power and performance
optimization: A Case Study. ISLPD 1995, pp. 63-68

www.istanbulkongresi.org

657

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

[10] A. Maheshwari, W. Burleson and T. Russell, “Trading off reliability and power
consumption in ultra-low power systems,” Proceedings International Symposium on Quality
Electronic Design, 2002, pp. 361 – 366
[11] R. Hakenes and Y. A. Manoli, “Segmented gray code for low-power microcontroller
address buses,” Proceedings of 25th EUROMICRO Conference, 1999. Vol. 1, pp. 240 – 243.
[12] A. Ahmad, D. Ruelens, M. H. A. Awadalla and S. Ahmad, “An optimized technique for
machine state reduction,” The Third International Conference on Numerical Analysis and
Optimization NAOiii-2014, held at Sultan Qaboos University, Oman, January 5-9, 2014,
Book Program & Abstracts, p. 36.
[13] S. Kundu, K. S. Krishna and S. Chattopadhyay, “Test pattern selection and customization
targeting reduced dynamic and leakage power consumption," Proceedings Asian Test
Symposium., CD-ROM Proceedings, November 2009.
[14] S. Kundu and S. Chattopadhyay, “Scan-chain masking technique for low power circuit
testing,” Proceeding of ASQED 2009, pp. 183-188
[15] M. V. Rao, N. S. Sravani and S. P. V. A. Brahmanandam, “Self-test techniques in SoC
for low power consumption,” Int. J. Comp. Tech. Appl., vol. 2, no.6, pp. 1903-1906, 2011
[16] N. Gupta, “Reduce SoC power use without high level EDA tools,” EE Times-Asia, 2013,
pp. 1-4
[17] A. Ahmad, “Another Perspective in Generation and using of Gray Code-words”, Journal
of Electrical Engineering, IEEE Malaysia, (ELEKTRIKA), vol. 9, no. 2, pp. 49–55, 2007
[18] A. Ahmad, and M. M. Bait Suwailam, “Design of an efficient and less memory requiring
algorithmic procedure for computing Gray codes,” Proceedings IEEE international
conference on communication, computer and power (.ICCCP'07), Muscat, Oman, Feb. 19 –
21, 2007, pp. 172 - 176
[19] A. Ahmad and M. M. Bait Suwailam, “A less complex algorithmic procedure for
computing Gray codes,” The Journal of Engineering Research, vol. 6, no. 2, pp. 12-19, 2009.
[20] A. Ahmad and F. Bait-Shiginah, “A nonconventional approach to generating efficient
binary Gray code sequences,” IEEE Potentials, vol. 31, no. 3, pp. 16-19, 2012.
[21] Wikipedia—rotary encoder [Online]. Available at:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
[22] C. Burch, C, “Logisim: A graphical system for logic circuit design and simulation”,
Journal of Educational and Resources in Computing, vol. 2, no. 1, pp. 5-16, 2002.

www.istanbulkongresi.org

658

Istanbul, Turkey

     

    Ǧ

DEVELOPMENT OF SEA TOURISM IN PHU YEN PROVINCE, VIETNAM
TOWARDS SUSTAINABILITY

Vu Thi Hoa
Nha Trang University
Dang Hoang Xuan Huy
Nha Trang University
Abstract: This study evaluates and analyzes tourism development in Phu Yen province,
Vietnam towards sustainability. Expert methods, descriptive statistics, Cronbach's alpha analysis,
EFA, regression, ANOVA were used in the study. The results show that despite the great
potential for development and favorable traffic conditions, the number of visitors to the
destination Phu Yen, Vietnam is low in the region. There are 6 factors affecting the development
of marine tourism in Phu Yen, Vietnam: economy, society, culture, environment, and
institutions. From the results of ANOVA analysis on the demographic characteristics of
stakeholders, especially from tourists, this study builds a competitive strategy, especially a
marketing strategy for Phu Yen tourism in the post- Covid19 pandemic period, thereby showing
the advantages of tourism in Phu Yen, Vietnam. The study provides an overview of competitive
strategy, tourism marketing strategy for tourism destination Phu Yen, Vietnam and the
difficulties, challenges and reasons for limitations and obstacles that Phu Yen tourism is facing.
From there, the study proposes some policy implications for stakeholders to develop sustainable
marine tourism destination Phu Yen, Vietnam.
Keywords: tourism development, Phu Yen, destination
1. INTRODUCTION
Phu Yen, Vietnam is known as the "land of yellow flowers on green grass" which has a
strong attraction to domestic and international tourists. In recent years, along with the
development of the national tourism industry, Phu Yen tourism has made great progress and has
become an important economic sector with a strategic position in socio-economic development
province, increasing local people's income, attracting many investment projects, many economic
sectors at home and abroad to participate in tourism development.
The master plan for socio-economic development of Phu Yen province to 2020, with a
vision to 2030, identifies the direction of developing Phu Yen tourism into an economic sector
that makes an important contribution to the strong development of the province. Strongly
develop domestic tourism, taking domestic tourism as a driving force to promote domestic
tourism and the development of service industries. Diversify tourism products, step up tourism
promotion and marketing, build and promote Phu Yen brand to the tourism market, seek to
expand new markets, invest in synchronous development of infrastructure systems infrastructure
and services for tourism, gradually raising the standards of the tourism industry on a national and
international level (Prime Minister, 2018).
According to statistics, on average, over 75% of international tourists choose to travel to
the sea and islands and 28 provinces and cities are geographically adjacent to the sea,
contributing up to 71.5% of the total tourism revenue of the country. The top 20% of the leading
localities account for 75.8% of total tourism revenue and in this list, the proportion of localities
bordering the sea accounted for nearly 82%. According to a study by the Institute of Tourism
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Development Research, in the period 2000-2010, the proportion of international visitors to
Vietnam for tourism in localities bordering the sea was 75.3%, or on average over 75% of
tourists. International tourists to Vietnam choose sea and island tourism. For domestic tourists,
this share is more modest but also accounts for 54.5% of the total number of domestic tourists
(VNAT, 2018). Thereby showing that the market demand for sea tourism is very large.
Compared to other provinces/cities in the South Central Coast, Phu Yen really has a strong point
in marine tourism with many beaches that are generally unspoiled and quiet, suitable for
activities to enjoy, rest and relax. . The potential of Vietnam's sea and island tourism has not yet
been fully exploited due to limitations in infrastructure, lack of and weak services (especially
entertainment and shopping services), unsecured security and unsatisfactory prices unreasonable
services, etc. (Trung Chau, 2011). What about Phu Yen beach tourism?
Phu Yen province also continues to build Phu Yen tourism brand as a green, clean, safe,
attractive and friendly destination. Phu Yen tourism is one of the important links in tourism
development links between the Central Highlands provinces and the South Central Coast region.
Phu Yen province determines to build a safe, civilized and friendly tourism environment; tourism
development is closely linked with conservation and promotion of traditional cultural values,
environmental protection and biodiversity resources; mobilize people to directly participate in
tourism activities, contribute to creating jobs, increasing incomes, towards sustainable tourism
development.
Phu Yen province, Vietnam has set a specific target for the period 2021-2025 to maintain
an average tourist growth rate of over 14%/year. In which, international visitors increase about
15-20%/year; tourism revenue grows on average over 14%/year; the average annual capacity of
the chamber is about 61%; the number of direct employees in the tourism sector has grown by an
average of 4% per year. By 2025, there will be over 4 million tourists to Phu Yen province,
including more than 50,000 international visitors. There are about 600 tourist accommodation
establishments with 12,600 rooms, of which about 20 accommodation establishments meet 3-5
star standards. Tourism revenue is about 6,000 billion VND. Striving to 2030, Phu Yen tourism
becomes a spearhead economic sector: The proportion of tourism activities' contribution to the
province's GRDP is 10% or more, tourism revenue is about 12,600 billion VND.
This study analyzes the factors affecting the development of marine tourism in Phu Yen.
Thereby providing a practical basis for local governments, state management agencies in charge
of tourism, travel companies, tourism service businesses and local people in implementing
solutions to improve the quality of the constituent elements of marine tourism to attract more
tourists to Phu Yen and increase the tourists' ability to return to tourism in the next time.
2. RELATED RESEARCH AND RESEARCH METHODS
2.1. Related studies
2.1.1. Tourism development
The World Tourism Organization (WTO, 2004) sets out common assessment criteria for
sustainable tourism development, including 10 criteria: 1) Protection of tourist attractions; 2)
Pressure; 3) Intensity of use; 4) Social impact; 5) Degree of control; 6) Waste management; 7)
Planning process; 8) Important Ecosystems; 9) Visitor satisfaction; 10) Local satisfaction.
According to the study of Machado (2003) on "Tourism and sustainable tourism
development, the possibility for tourism development in Vietnam", the author has given the
factors to compare the sustainable tourism development. and unsustainable tourism development
mentioned includes 24 factors: 1) Development speed; 2) Degree of control; 3) Scale; 4) Goals;
5) Approach; 6) Method; 7) Subjects participating in the control; 8) Strategy; 9) Plan; 10) Level
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of interest; 11) Pressures and interests; 12) Management; 13) Human resources used; 14)
Architectural planning; 15) Marketing; 16) Use of resources; 17) Regeneration of resources; 18)
Goods; 19) Human resources; 20) Visitors; 21) Learn the local language; 22) Sex tourism; 23)
Tourist attitude; 24) Loyalty of visitors.
A group of experts from the Commission of the European Union has proposed comparative
indicators to monitor and determine the sustainability of tourism development. The indicators are
classified into five groups: economic indicators (showing the economic efficiency of tourism
enterprises in tourist areas), tourist satisfaction (including the quality of satisfaction). of tourists),
social indicators, cultural indicators (showing the degree of protection of the cultural identity of
local communities affected by visitors from different cultural backgrounds) different),
environmental indicators should provide a picture of the environmental impacts of the tourism
industry and its performance in different regions (Cooper, 2000).
Kristina & Sandaa (2010) in the study on "Sustainable tourism development: the case of
Hvar island" shows that tourism activities have affected the environment, infrastructure and
people's lives on the island. People abandoned traditional occupations such as agriculture and
fishing and switched to tourism, changing the people's traditional lifestyle. The study also shows
that if tourism development is not organized, acting spontaneously will lead to many
consequences of unbalanced development while a part of the island in the west of the island is
developed, while the east seems to be less developed neglected, lack of waste treatment system,
lack of water, lack of road infrastructure, many structures disrupt the landscape structure in some
parts of the island, reduce population and natural resources rare natural resources are reduced.
Nguyen Dinh Hoe and Vu Van Hieu (2004) have proposed a set of criteria to quickly
assess the sustainability of a tourist destination, including: meeting the needs of tourists; the
impact of tourism on the natural ecological sub-system; economic and social - humanities
subsystem
2.1.2. Competitive Strategy and Marketing Strategy
Currently, in the world, there are still many different views on competitive strategy being
discussed. According to M.E. Porter (2010), competitive strategy is to take actions that are
different from competitors, or similar actions in a completely different way, to achieve the goal
of positioning the organization in a fiercely competitive environment harsh. Competitive strategy
revolves around the issue of potential strengths, weaknesses in relation to market characteristics
and corresponding potentials, strengths and weaknesses of competitors. M.E. Porter has even
developed his view of competitive strategy into a system of national competition concepts, which
focuses on national competitiveness, puts productivity at the core, and develops sectors and
groups of industries with competitiveness at the national level.
Meanwhile C.K. Prahalad and V. Ramaswamy (2015), point out that consumers are
dynamic, highly connected and highly informed – associated with industries and technologies.
Value no longer lies in products and services being created and delivered to consumers. The two
authors said that value is the co-creation of customers and manufacturers. Along with the rapid
development of the global information system, consumers play an increasingly important role in
creating experiential value for products. They are no longer a single individual, lacking
information, but have become a cohesive, dynamic, multi-experienced, global community.
Therefore, manufacturers in this century cannot focus solely on the product and its value alone,
instead, they must aim to combine with consumers to create products together with unique values
for each individual.
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Philip Kotler (2007), argues that a marketing strategy of “big size” is one that is both
locally and globally relevant. The people of a country are an important factor in the image of a
country. Philip Kotler et al. (1997) suggested that countries must assess their strengths,
weaknesses, opportunities, and threats and focus resources on areas where that country has
strengths. Vietnam needs to find out what needs are there in the country as well as in other
countries in the bloc and other countries in the community, from which it can build industries
that really create value.
2.2. Research Methods
2.2.1. Methods of data collection and processing
Secondary data: used in the article is collected from books and on the Internet. This data
source is processed by comparison, evaluation and synthesis methods to ensure the validity and
relevance of inherited data.
Primary data: The study was carried out with a combination of quantitative and qualitative
methods. Quantitative analysis is carried out in the following two steps:
Preliminary research: The initial research consists of the following stages: (i) selecting the
study area; (ii) determine the method of information collection; (iii) Construction of a scale for
variables, and (iv) quantitative preliminary study with a sample of 100 samples.
Formal study: The study conducted direct interviews with 370 tourists to sea tourism by
using a questionnaire according to the non-probability method of convenience type. After
screening, there are 363 valid votes left. Sampling period from May 2019 to September 2020.
Data from the questionnaire were analyzed using SPSS 22.0 software. Analytical methods
include: descriptive statistics (frequency and mean), one-way analysis of variance, testing the
relationship between two variables (using Pearson correlation coefficient), evaluating the degree
of validity scale reliability and exploratory factor analysis
2.2.2. Research model of factors affecting tourism development in Phu Yen
On the basis of expert discussion, the current situation of tourists visiting the sea in Phu
Yen, the author proposes a research model:
Economy
Cultural
Society
Environment

Developing Phu Yen sea tourism

Institutions
Satisfaction

Figure 1: Proposed model of factors affecting the development of marine tourism in
Phu Yen
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Tourism situation in Vietnam and Phu Yen
The number of international visitors to Vietnam in the whole year of 2020 only reached
3.8 million, down 78.7% compared to the previous year. Domestically, although the Covid-19
epidemic was quickly controlled, domestic tourism still operating, but continuously interrupted
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by social distancing measures when the epidemic broke out again. Businesses in the tourism and
travel industries suffered, many businesses stopped operating; hotels have to close. The
stagnation of tourism activities has led to an estimated revenue of travel tourism in 2020 at only
VND 17.9 trillion, down 59.5% from the previous year. Many localities have a sharp decrease in
tourism revenue in 2020 such as: Phu Yen down by 85.1%; Quang Nam down 78.7%; Ho Chi
Minh City decreased by 76.7%; Da Nang down 73.3%; Ba Ria - Vung Tau down 64.3%; Binh
Duong decreased by 60.1%; Quang Binh down 58.2%; Can Tho down 55.3%; Hanoi down
48.4%; Binh Dinh fell 40.1%. Revenue from accommodation and food services this year is
estimated at only 510.4 trillion VND, down 13% compared to the previous year.

Figure 1: International visitors to Vietnam in the period 2016 -2020
(Source: Vietnam Ministry of Culture, Sports and Tourism, Unit: million people)
3.2. Survey results of factors affecting the development of tourism destination Phu Yen,
Vietnam
3.1.1. Research sample
Table 1: Statistics of the study sample
Number of valid observations
Frequency Percent (%)
Sex
Male
216
59.5
Female
147
40.5
Total
363
100.0
Age
Less 18
7
1.9
18 -30
22
6.1
31-40
157
43.3
41 -50
126
34.7
Over 50
51
14.0
Total
363
100.0
Education
High school
67
18.5
Intermediate level, college degree
43
11.8
University, after university
217
59.8
Other
36
9.9
Total
363
100.0
Job
Student
61
16.8
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State employees and officials
Other
Total
Marriage
Get married
Alone
Total
Income
Under 5 million Vietnam Dong
5-8 million Vietnam Dong
8 -10 million Vietnamese Dong
Over 10 million Vietnam Dong
Total
Form of going
According to family
Go alone
Other
Total

    Ǧ

57
59
186
363

15.7
16.3
51.2
100.0

53
310
363

14.6
85.4
100.0

41
139
105
78
363

11.3
38.3
28.9
21.5
100.0

65
279
19
363

17.9
76.9
5.2
100.0
(Calculated from survey data)

- By gender
The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, 216 tourists are
male (accounting for 59.5% of the total sample) and 147 tourists are female (accounting for
40.5% of the total sample). This shows that the number of male and female tourists is almost
equal, there is no distinction between male and female tourists when traveling to Phu Yen
province.
- By age
The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, there are 7 tourists
under the age of 18 (accounting for 1.9% of the total sample), 22 tourists aged 18-30 (accounting
for 6.1%). in the total sample), 157 tourists aged 31 -40 (accounting for 43.3% of the total
sample), 126 tourists aged 41 -50 (accounting for 34.4% of the total sample) and 51 tourists aged
over 50 (accounting for 14% of the total sample).
- According to education
The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, 67 tourists have
general education (accounting for 18.5% of the total sample), 43 tourists have intermediate or
college degrees accounting for 11.8% of the total sample), 217 tourists with university and
postgraduate degrees (accounting for 59.8% of the total sample), 36 tourists with other
qualifications (9.9% of the total sample).
- By occupation
The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, 61 tourists have
careers as students (accounting for 16.8% of the total sample), 57 tourists have occupations as
workers accounting for 15.7% of the total sample), 59 tourists with occupations as civil servants
(accounting for 16.3% of the total sample), 186 tourists with other occupations (accounting for
51.2% of the total sample).
- By marriage
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The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, 53 tourists are
married (accounting for 14.6% of the total sample) and 310 tourists are unmarried (accounting
for 85.4% of the total sample) in the total sample).
- By income
The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, 41 tourists have
an income of less than 5 million (accounting for 11.3% of the total sample), 139 tourists have an
income of 5-8 million (accounting for 38.3% of the total sample), 105 tourists with an income of
8 -10 million (accounting for 28.9% of the total sample), 78 tourists with an income of over 10
million (accounting for 21.5% of the total sample)
- In the form of going
The survey results show that, out of a total of 363 tourists interviewed, 65 tourists are
traveling with their families (accounting for 17.9% of the total sample), 279 tourists are traveling
alone (accounting for 76.9% of the total sample) and 19 tourists went the other way (5.2% of the
total sample).
3.2.2. Factors affecting the development of marine tourism in Phu Yen
- Cronbach's Alpha: The scales are evaluated for reliability through Cronbach's Alpha
coefficient and total correlation (Item - Total Correlation). Cronbach's Alpha coefficient is used
to eliminate unreliable variables. Variables with a total correlation coefficient less than 0.3 will
be excluded (Nguyen Dinh Tho, 2011). The scale will be reliable when Cronbach's Alpha
coefficient is greater than 0.6.
Table 2. Evaluation of scale reliability
Variable-total Question item
Numerical order
Factor
Cronbach’s Alpha
correlation
number
1
Economy
0.678
0.527-0.767
5
2
Society
0.723
0.509-0.798
5
3
Cultural
0.619
0.527-0.775
4
4
Environment
0.778
0.546-0.785
3
5
Institutions
0.726
0.562-0.747
4
6
Development
0.833
0.667-0.838
4
- EFA: Before officially conducting exploratory factor analysis, use KMO (KaiserMeyerOlkin Measure of sampling adequacy) and Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) test to check the
appropriateness of the data. The results from the independent EFA data test show that, KMO =
0.713, Sig = 0.000, total explanatory variance = 71.3%, satisfying the conditions for exploratory
factor analysis. The dependent EFA shows that, KMO = 0.754, Sig = 0.000, total explanatory
variance = 75.4%, satisfying the conditions for exploratory factor analysis.
According to Kaiser (1974; quoted by Nguyen Dinh Tho, 2011) KMO ≥ 0.9: very good;
KMO ≥ 0.8: good; KMO ≥ 0.7 gain; KMO ≥ 0.6: temporary; KMO ≥ 0.5: bad and KMO < 0.5:
unacceptable. According to Hoang Trong and Chu Nguyen Mong Ngoc (2008), if Bartlett test
has value Sig. > 0.05, the factor analysis should not be applied. After testing, the KMO of the
data = 0.707 and Bartlett has a Sig value. = 0.000 (< 0.05: statistically significant). So the data is
suitable for exploratory factor analysis.
In factor analysis, the study uses Principal Component’s extraction with promax rotation.
In order to ensure the practical significance of exploratory factor analysis, it is necessary to
remove the measurement variables that have factor loading coefficients that do not meet the
standards in each factor. According to Hair et al. (1998; quoted by Khanh Duy), factor loading is
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the criterion to ensure the practical significance of exploratory factor analysis. 0.3 < factor
loading factor ≤ 0.4 is considered minimal, 0.4 < factor loading factor ≤ 0.5 is considered
important, factor loading factor > 0.5 is considered important considered to be of practical
significance. Also according to Hair et al (1998; quoted by Khanh Duy), if the standard is chosen
0.3 < factor loading factor 0.4, the sample size should be at least 350, if the sample size is about
100, the standard should be selected factor loading factor > 0.55, if the sample size is about 50,
the factor loading factor must be > 0.75. The sample of the study met the requirements.
- Correlation: The absolute value of r indicates the degree of linear association between two
quantitative variables. The absolute value of r approaches 1 when the two variables are strongly
linearly correlated. The value r = 0 indicates that the two variables do not have a linear
relationship, but it is necessary to distinguish two situations: (1) There is no relationship between
the two variables; (2) Two variables can have a close relationship with each other, but the
correlation coefficient will still be small, close to zero if the form of this relationship is not linear
or non-linear (Hoang Trong, Chu Nguyen Mong Ngoc, 2008).
Correlation analysis shows that Phu beach tourism development has a linear correlation
with the independent variable and is significant at 0.01 level. The correlation coefficient between
the independent variables is relatively low, which shows that the possibility of multicollinearity
when analyzing multiple regression is relatively low.
- Regression: The results of regression analysis will show the level of impact of each
factor on service quality satisfaction. The results of the analysis are presented as follows:
Table 3: Results of regression model analysis
Sample
1

R
Coefficient
0.787

Model

Unnormalized
regression
coefficients

-0.138

Độ lệch
chuẩn
0.234

0.163
0.109
0.279
0.208
0.176
0.287

0.048
0.043
0.049
0.052
0.037
0.049

B
1

Constant
Economy
Society
Cultural
Environment
Institutions
Development

R2
Coefficient
0.615

R2 adjusted
0.570
Normalized
regression
coefficient

Estimated standard error
0.649

t

Sig.

Beta

Durbin-Watson
1.384

Check for
multicollinearity
Acceptability

0.119
0.104
0.257
0.184
0.155
0.214

-0.547

0.457

2.787
2,122
4.811
3.508
3.507
4.711

0.004
0.029
0.000
0.002
0.002
0.000

0.734
0.777
0.618
0.587
0.795
0.687

VIF

1.364
1.314
1.570
1.644
1.272
1.547

(Source: Calculation from survey data)
The adjusted coefficient R2 is the measure of fitness used for the multiple linear regression
situation because it does not depend on the magnification bias of the coefficient R2. The
regression results show that the adjusted R2 is 0.570, which means that there are 6 independent
variables involved in explaining 57.0% of the variation of the development of marine tourism in
Phu Yen.
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Multicollinearity measurement was performed, the results showed that the variance
magnification factor (VIF) had a satisfactory value (VIF < 2.0). Therefore, the multiple linear
regression model does not have multicollinearity, the relationship between the independent
variables does not affect the explanatory results of the model.
Regression analysis, statistical results show that the normalized regression coefficients of
the regression equation are all different from 0 and Sig. <0.05 shows that all 6 independent
variables are involved in the development of marine tourism in Phu Yen.
3.2.3. Attractive factors of Phu Yen beach tourism
The factors that attract tourists to travel in Phu Yen beach include: beautiful scenery, fresh
climate, variety of seafood dishes, diverse landscapes, friendliness and hospitality of the people
and a number of other factors. Visitors rated Phu Yen beach as quite attractive (reaching 3.66
points). At the 95% confidence level, the attractiveness of the sea in different destinations is
different.
Tourists know about Phu Yen beach tourism mainly through relatives, friends and the
Internet. Thereby showing that word of mouth plays a very important role in tourism promotion.
In addition to the above two information channels, tourists also know about Phu Yen beach
tourism through: newspapers and magazines, travel agencies, televisions, travel guide
publications and a number of other information channels.
Visitors' activities include: sightseeing (80.7%), enjoying seafood (70.6%), swimming
(69.7%), buying seafood (19.3%), recreational fishing (12.6%), scuba diving (3.4%) and other
activities (5%).
Visitors feel satisfied with the natural landscape of Phu Yen Sea; quite satisfied with the
means of transportation for sightseeing, food service, sightseeing, shopping, entertainment,
security, order and safety; Visitors feel normal for the infrastructure, accommodation facilities,
tour guides and prices of services.
Visitors' satisfaction is different for some criteria in Phu Yen beach tourism destinations. In
general, visitors feel quite satisfied with their trip to Phu Yen (reaching 3.73 points). At the 95%
confidence level, visitor satisfaction with different destinations is different. At the significance
level D = 0.01, 99% confidence level (Pearson test, 2-sided), the level of satisfaction is positively
correlated with the intention to return to tourism in the next time of tourists. According to Cao
Hao Thi, «r» < 0.4: weak correlation; «r» = 0.4-0.8: mean correlation; «r» > 0.8: strong
correlation. The results of testing the relationship between two variables, r = 0.729, mean
correlation.
At the significance level D = 0.01, 99% confidence level (Pearson test, 2-sides), the level
of satisfaction is positively correlated with the intention to recommend tourism to relatives and
friends of tourists. Results of testing the relationship between two variables, r = 0.566, mean
correlation
3.3. Developing a marketing strategy for tourism destination Phu Yen, Vietnam
According to Michael Porter (2010), the competitive challenge is to offer what competitors
do not have, the challenge of strategy is to make a difference. Therefore, Phu Yen tourism needs
to learn how to become unique and develop its unique position. Now, however, it's all about
copying, imitating each other, looking alike, doing the same things. This approach will not
improve efficiency if Phu Yen tourism wants to improve its competitiveness, want to reach a
higher level. It is time for Phu Yen tourism to find a way to be different. When it comes to
strategy, there is a lot of confusion about strategy. We need to make a clear distinction between
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strategy and vision. Strategy is the local competitive advantage, the difference that the locality
makes, this must be very specific, not big, big hammer statements. Competitive advantage must
be detailed and concretized. What is the advantage of Phu Yen tourism - that is the strategy? All
must know what the competitive advantage of Phu Yen tourism is, and also know how to explain
that advantage to tourists, to those involved in the tourism industry, to the local community.
Because if the people involved in the tourism industry don't know, how can they contribute to it?
Besides, a good strategy needs to have appropriate financial goals. Competition now is not
a simple matter. The competitive advantage in tourism of Phu Yen 10 years ago is no longer an
absolute advantage. For sustainable tourism growth, Phu Yen needs high-quality human
resources to attract tourism projects that bring great added value. Phu Yen needs to give more
priority to fighting corruption, improving the market,... In the fight against corruption, it needs to
be done in many ways, not just changing regulations. Corruption is caused by too many
regulations, lack of transparency and openness, and lack of access to information. Experiences of
many countries and places show that, in order to fight corruption effectively, it is necessary to
implement many solutions at the same time, and must coordinate closely. An anti-corruption
commission is not enough, the guilty must be dealt with, but otherwise, the procedures must be
simplified, because otherwise, it will make it easier for people to engage in corruption.
Philip Kotler (2007) said that the people of the country are the important factors that make
up the image of a country. In the case of Phu Yen, this locality has a very favorable image, the
Phu Yen people are seen as friendly, hospitable, hardworking and aspirational people. Singapore
Airlines has helped build the image of a Singapore country just by the image of airline
employees in their advertisements. Phu Yen can also do the same thing. Once Phu Yen has
decided what image it wants to build in the eyes of tourists and foreign investors, Phu Yen needs
to take steps to let its citizens and businesses revive that image. This will be easier to achieve if
citizens and businesses also participate in the process of determining the image they represent.
Their consent must come naturally and motivate them to project the desired image to build.
Based on the analysis of the tourism marketing environment, strengths, weaknesses,
opportunities and challenges of Phu Yen Tourism, through expert discussion, together with
tourists, the authors propose to develop a Strategy. Detailed marketing for tourism of Phu Yen
destination in the period of 2022 - 2030 is as follows:
Marketing objective 1: Position Phu Yen as a must-visit tourist destination in Southeast
Asia based on the brand value and key products of the country (culture, coast, mountains) in the
Asian market. Asia and some Western markets have been selected, and this is guaranteed to
remain a favorite vacation spot for Vietnamese people.
The second marketing objective: Effective communication about the diversity of tourism
products being offered for sale and key tourist areas; lengthen guest's stay and increase on-site
spending, attracting tourists to return (feeling more about Phu Yen).
Third marketing objective: Effective management cooperation with the private sector,
targeting good market segments as well as cost-effective new markets.
Positioning and branding
+ Pictures of Phu Yen
The main results from the authors' studies on Phu Yen show that tourists who have been
to Phu Yen from all markets in the world see the cultural aspect as a key point in creating the
image of Phu Yen. Yen. Nature is also an important factor, especially for tourists from Europe,
while for tourists from Australia or Asia, Phu Yen cuisine is the important factor. One of the
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special concerns of this survey is the attitude of tourists who have been to Phu Yen more than
once; and so they have a more realistic view of Phu Yen.
For this group of tourists, the factors associated with Phu Yen are: Culture, People,
Cuisine, Adventure Tourism, and Hospitality.
+ Strengths in providing a unique type of tourism in Phu Yen
For tourists who have returned to Phu Yen, they are less attached to nature with Phu Yen
than first-time visitors to Phu Yen.
Although Phu Yen's unique selling point has not been clearly identified, those familiar
with this destination all agree: Phu Yen is different from other places in Thailand (a soft,
peaceful image and luxurious); Phu Yen differs from locations in Malaysia (a prosperous country
with a Muslim majority but still a "true Asia"); Phu Yen is different from Singapore (a country
known for a modern image, a thriving metropolis).
The uniqueness of Phu Yen is hidden in its diverse and rich culture, delicious dishes,
vitality and unremitting energy.
+ Position of Phu Yen
Phu Yen's core products are marine, cultural, urban and ecological tourism. Phu Yen's
tourism position aims to translate basic sentimental angles and core competency advantages into
powerful and convincing images. The core factors in the position of Phu Yen tourism brand are:
Time: Phu Yen is a destination where “time can be spent” but also a place where “time
can stand still”. Here, tourists can re-emerge and experience unforgettable moments – whether
it's watching a cultural performance or resting on a white sand beach.
Powerful: Phu Yen is home to intense travel experiences (thrill travel) - from natural
wonders and cultural attractions to bustling cities. Phu Yen is adventurous, authentic, and
pristine and still needs to be discovered.
Mysterious: Phu Yen has a harmony of strange yet authentic cultures, peoples, beliefs and
traditions set in a wonderful setting of misty mountains, green rice fields and the endless horizon
over the sea. Here, tourists can collect unforgettable stories to pass on to family and friends.
Dedication: Phu Yen people provide tourists with a service rooted in cultural traditions and
qualities of loyalty, friendliness and grace – the prerequisites for good service have gathered
benefits the core position and basic emotions outlined above in a single title or scope. Tourists
are provided with authentic travel experiences with the power, mystery of nature and culture and
devotion, experiences that are special, memorable and forever in the minds of tourists.
+ Challenges in branding
The challenge in Phu Yen's branding is to turn these vague or fickle perceptions of the
locality as "a tourist destination" into a more positive reality. It is this “positive fact” that needs
to be applied in all respects. In the messages that make up the brand, the product aspect needs to
be better managed, because this image is the real measure.
Phu Yen tourism has no official logo: Not only the country, each locality also needs a
slogan and logo to promote tourism and attract tourists. Phu Yen is a famous tourist center of
Vietnam, known by many domestic and international tourists. However, so far, Phu Yen tourism
industry has not had an official logo. Therefore, finding a new logo and slogan for Phu Yen
tourism is very necessary.
In order to attract tourists, in addition to tourism products and attractive service quality,
Phu Yen tourism needs to have a slogan with a message that touches the hearts of tourists, so that
visitors want to come to this land immediately. And when there is a slogan and logo, it is
necessary to have a methodical communication campaign to promote the value of the brand
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identity. Besides, this is an opportunity to emphasize the culinary aspect of Phu Yen as one of
the main competitive advantages to define Phu Yen's position.
According to UNWTO's forecast of tourism growth in the coming time, Vietnam's
tourism market in the next few years tends to be overwhelming in Asia (with a very strong
domestic tourism market share). Therefore, the Asian image of Vietnam in general, and Phu Yen
in particular, and its ability to convey this image need to be a key factor to be considered when
developing a future brand.
+ Branded products
Based on this brand strategy, four product groups have been identified to be introduced in
the respective market segments. All four of these groups have products that focus on people and
food, listed as follows: (i) The first branded product group: Cultural Tourism; (ii) The second
group of branded products: Sea Tourism; (iii) The third branded product group: Ecotourism; (iv)
Fourth branded product group: Urban tourism.
+ Connecting markets and products
If the product is not suitable for the higher spending visitor, no long-term marketing
strategy will be successful. Therefore, when developing products and marketing, it is necessary
to have an integrated approach, both to ensure visitor satisfaction and to fulfill brand
commitments. Marketing method requires close coordination with travel agencies to promote:
- Existing products offered for sale with high spending, by serving specific market
segments within identified markets for cultural tourism, city tourism, tourism sea and mountain
tourism (such as North Asia, Europe, North America market segments), and assist the industry in
identifying new segments in new markets (such as India, South America, Middle East).
- Increase the number of marine, cultural, city and mountain tourism products by focusing
on improving the quality of destination management and product quality to enable sustainable
growth based on larger economies of Southeast Asian countries, North Asia, Russia as well as
the domestic market. Phu Yen Tourism will focus most of its efforts on the markets that are
geographically more likely to connect with Phu Yen, with regard to aspects such as visitor
numbers, air access and connectivity market - product connection. Considering the actual budget,
the adjacent markets will be the most focused. Where there is potential to be a market in the
future, building awareness and developing tourism trade partnerships will be a priority during the
planning phase.
- Develop tailor-made experience tours. In the context that the Covid-19 epidemic is still
ongoing, and the needs of tourists want to travel safely, to an isolated destination where there are
many people, experience tourism is becoming more and more popular as an alternative for
luxury accommodation needs. With the majestic natural terrain, the harmony between the sea
and the mountains, Phu Yen is an ideal place to deploy adventure tours, explore nature through
outdoor sports activities to challenge height, training the spirit, will and bravery of customers
who love to experience adventure and thrills. Some types of locally available and famous sports
that can be incorporated into the adventure tour are: parachuting (parachuting – skydiving),
paragliding (paragliding), scuba diving, motorcycling country…
+ Target markets
The Government's Tourism Development Strategy places the target market in the highspending and long-stay group of tourists, corresponding to Vietnam's tourism products, with
specific proposals focusing on Focus on the following target markets:
Asia-Pacific – neighboring markets Northeast Asia (China, Japan, Korea), Southeast Asia
(Singapore Malaysia, Indonesia, Thailand) and Australia.
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Western markets: Western Europe (France, Germany, UK, Netherlands, Spain and
Scandinavia); North America (USA and Canada), and Eastern Europe (Russia, Ukraine).
New markets: Middle East and India.
Proposing to specifically connect Phu Yen's key products with key markets. The key to
this success is improving the product to meet market expectations and further promoting the
destination management mechanism. Below is a detailed analysis of tourism marketing
objectives and activities for the main tourist markets/clusters of Phu Yen.
+ Pictures
We will also conduct a quality assessment of information needs as well as conduct a
market survey on the image of Phu Yen in the hearts of tourists to continue to make more
contributions to the process of structure formation and communication brand communication.
Search for beautiful images of areas, sub-destination, travel experiences, recreational
activities, select high-resolution and good-quality images to source (from media partners). A set
of guidelines for the use of commercial images will be published to provide information on the
use of these images. An image database on the website will also be built, providing appropriate,
branded images for key domestic and foreign partners.
+ Explanations
Small stories will be incorporated into current and future marketing campaigns
(especially used in footnotes/social media), providing story templates for audiences to ensure
authenticity. Consistency in brand communication.
+ Campaign
The focus of brand campaigns is to focus on the highlights of the brand, especially
towards different target market segments, to innovate and be creative when communicating
tourism products in different regions experience. Specific activities in this campaign include:
Operation: Contract with a national/creative advertising agency or an individual to design
campaigns, promotional materials, Information Points and Unit Locations Sell.
Printing: Implement guidelines for the use of logos and slogans according to businessoriented as well as tourist-oriented messages.
Website: Launch a centralized and sustainable website forum for B2C and B2B users.
Truyền thông xã hội: Nghiên cứu các hoạt động truyền thông xã hội hiện đang triển khai
để quảng bá cho Phú Yên như một điểm đến du lịch, và thực hiện chiến dịch truyền thông xã hội
có mục tiêu.
Tourism is one of the industries that benefit from digital marketing methods, like other
industries, digital marketing in the tourism industry has developed quite strongly in recent years.
And the tools to help digital marketing succeed are:
Search engine marketing: A Google study with Ipsos MediaCT found that 65% of leisure
travelers start searching for travel destinations online with no intention in mind, nor knowing
how to get around which convenience. Therefore, online search plays a very important role in the
decision-making process of users, so tourism businesses need to have a team of staff with
expertise in SEO applied to their website.
Social Media Marketing: In today's online and hyper-connected world, brands cannot
ignore social media as it is an aspect of their digital marketing strategy. Research shows that
most people today use websites for social networking and spend 30% of their time online social
networks. To tap into this vast world community, the tourism industry establishes interactions
and maintains a social media presence that is useful and valuable for followers and fans.
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Email marketing: Email marketing is one of the most successful factors in the field of
Digital Marketing, not only responsive, but also low cost, time saving, and easy to measure.
In parallel, the types of offline marketing are gradually moved to online or television
advertising, signs (OOH), events, roadshows, etc. are activities that will have to be adjusted or
reduced. Digital channels are given more attention, however, businesses will have to adjust their
advertising budgets, especially in the tourism, retail, entertainment services, etc. while
production is stagnating. At the same time, businesses need to change their communication
messages. In the face of the current complicated epidemic situation, choosing an appropriate way
to convey the message of the tourism industry is one of the first things to determine.
Communication messages should be clear and straightforward. One of the main goals of
marketing activities during the pandemic is to create trust in customers' hearts; or further to show
the business's support for the current situation; change the customer approach; Changes in
consumer behavior have led to differences in the "touch points" that the tourism industry can
reach customers. The most typical example is that from daily interests, customers have turned
their attention to updating information about the epidemic. To adapt to this change, tourism
marketers need to listen to customers, track customer journeys and learn their current concerns
through social listening tools, thereby finding ways to to bring the story "touch" to customers
with the most appropriate message. And also from the basis of understanding customers,
marketers can rethink their strategies such as shifting focus to effective online channels,
changing content to fit the situation, adjusting strategies translate current advertising towards
more cost optimization.
Newsletter – Publishes a newsletter for the tourism industry which covers most of the
content related to the key activities of the Phu Yen Department of Tourism.
Video – Create promotional videos that include destination images that create a brand for
Phu Yen tourism (about a specific issue/destination).
+ Product management implementation
“Urban short break” is identified as a key product chain to highlight the role of the city as a
key tourist experience in Phu Yen.
+ Priority is given to city breaks
Forming local product management teams (Phu Yen Department of Tourism, Destination
Management Organisation, regional and private sector partners), supporting the development of
professional destination management organizations, identify priority areas according to subdestination and thematic travel demand.
+ Communication
Products that convey the essence of Phu Yen brand will be promoted in marketing
campaigns, conduct trainings on product development skills at the regional level (such as value
chain, value harvesting, product package introduction. products, pricing, storytelling marketing,
branding), holding product improvement workshops in sub-destinations (like “creating a unique
product”).
+ Quality
Priority areas for quality improvement will be identified according to key tourism
experiences within the destination. The need to improve the quality of products, processes and
management will be assessed to get an overall picture, and a national tourism program in the
short, medium and long term will be developed with high quality. An action plan for the Phu
Yen Department of Culture, Sports and Tourism regarding the strategic leadership of this
program will also be designed and implemented.
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4. CONCLUSION
Phu Yen Beach, Vietnam is an attractive destination and visitors feel quite satisfied with
this type of tourism. There are 6 factors affecting the development of marine tourism in Phu Yen,
Vietnam: economic indicators, social indicators, cultural indicators, environmental indicators,
and institutional indicators.
Phu Yen, Vietnam is a province with many advantages in tourism: diverse tourism
resources, rich in both nature (beach, cave, many unique and typical natural landscapes...) and
culture. culture (historical monuments, architecture, unique customs and traditions, cultural
traditions of ethnic groups...) to develop many types of long-term and short-term tourism. Phu
Yen thrives on tourism and services; restructuring the economy, based on three pillars: nature,
people, and culture. The recent appearance of the Covid-19 epidemic has had a profound effect
on the tourism industry around the world. In Vietnam, the tourism industry of Phu Yen was also
severely damaged. This study develops a marketing strategy for Phu Yen tourism after Covid-19,
thereby showing the advantages of Phu Yen tourism. The results provide an overview of Phu
Yen tourism marketing strategy, the difficulties and challenges being faced and the reasons for
limitations and obstacles, thereby giving some policy implications typical value for tourism in
Phu Yen after Covid-19.
In order to make tourism really become a spearhead economic sector, Phu Yen needs to
implement a tourism development strategy that is both broad and at the same time gradually
shifting in depth towards sustainable development. Accordingly, Phu Yen tourism will
restructure tourism activities to ensure three main objectives: (i) develop tourism into a
spearhead economic sector; (ii) sustainable development associated with green growth and (iii)
tourism business with focus, focus, towards improving quality and professionalism.
Sea tourism is really the strength of Phu Yen and to promote this type of tourism requires
the attention and investment of industries and levels so that in the future Phu Yen is truly a beach
tourism destination interesting.
The limitation of the study is to only survey visitors, as well as through expert discussion;
while to study the tourism development of the destination, more research is needed on
stakeholders such as local authorities, residential communities, credit institutions, tourism-related
businesses…In the studies In future research, these objects will be expanded, as well as
comparing the destination of Phu Yen with neighboring destinations, in order to more accurately
determine competitive advantages, as well as factors affecting tourism development. Phu Yen
destination calendar, Vietnam
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Anethum graveolens L. UÇUCU YAĞ ORANLARININ ÇUMRA
KOŞULLARINDA MORFOGENETİK DEĞİŞİMİ
MORPHOGENETIC CHANGE OF Anethum graveolens L. ESSENTIAL OIL
CONDITIONS IN ÇUMRA CONDITIONS
ERAY TULUKCU
Prof. Dr. Selcuk University, Cumra Vocational Scholl, Department of Plant and Animal
Production, Konya, Turkey,
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ÖZET
Dereotu Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın doğal bitkilerinden olup denize yakın
kayalık alanlarda, dere kenarlarında ve nemli bölgelerde rastlanmaktadır. Dereotu başta
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesinde olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde
yetişmekte ve uzun yıllardan beri tanınmaktadır.
Uçucu yağlar; bitkilerdeki miktar, cins ve kısmına göre farklı yöntemlerle
çıkarılmaktadır. Uçucu yağ oranları; bitkinin organlarına, bitkinin gelişme dönemine,
gün içindeki sıcaklıklara, iklim, çevre, topografik koşullara, bitkinin yaşı ve genetiğine
göre değişmektedir. Uçucu yağ verimi ise; bitkinin kısmına (çiçek, kök, tohum),
bitkinin hasat zamanına, bitkinin vejetasyon dönemine (çiçekli, çiçeksiz, tohum),
çevresel faktörlere, analitik yöntemlere ve materyalin yapısına (kuru ya da yaş) bağlı
olarak varyasyon göstermektedir.
Bu araştırma, Çumra bölgesinde yetiştirilen Dereotu (Anethum graveolens L) bitki
kısım ve tohumlarının uçucu yağ oranlarını belirlemek için yapılmıştır. Çalışmada
distilasyon işlemi için klevenger tipi bir aparat kullanılmıştır. Soğutucu ile bağlantılı 2
litrelik cam balonlara 100 g kuru örnek ve saf su konulmuş ve 3 saat mantolu ısıtıcı ile
kaynatılmıştır. Bu yöntemde amaç su buharı ile hareket eden yağ moleküllerinin
soğutucuda yoğunlaştırılıp sudan ayrıştırılması esasına dayanmaktadır. Elde edilen
uçucu yağ miktarı ise yüzde (%) olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Dereotu
bitki kısımlarının uçucu yağ oranları %0,28 ve %3,61 arasında değiştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dereotu, Uçucu yağ, Çumra
ABSTRACT:
Dill is one of the natural plants of Europe, Asia and North America and can be found in
rocky areas near the sea, along streams and in humid areas. Dill grows in different parts
of our country, especially in the Marmara, Aegean, and Mediterranean Regions, and has
been known for many years.
Essential oils: They are obtained by different methods according to the amount, type,
and plant part in the plants. Essential oil ratios in aromatic plants; They vary according
to the organs of the plant, the development period of the plant, the temperature changes
during the day, climate, environment, topographic conditions, age, and genetic structure
of the plant. Essential oil yield: It varies depending on the parts of the plant (flower,
root, seed), harvest time, vegetation period (flowering, non-flowering, seed),
environmental factors, analytical methods, and the nature of the material (dry or wet).
This study was carried out to determine the essential oil ratios of Gill (Anethum
graveolens) seeds and plant parts grown in Cumra region. In the study, distillation was
performed with a Clevenger type apparatus. 100 g of dry sample and distilled water
were placed in 2-liter glass balloons connected with the cooler. The method of boiling
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this mixture with a mantle heater for 3 hours was applied. The purpose of this method is
to condense the oil molecules moving with water vapor in the cooler and separate them
from the water. The amount of essential oil obtained was determined as percent (%). In
this study, it was observed that the essential oil ratio of Dill plant parts varied between
%0,28 and 3,61.
Keywords: Dill, Essential oil, Cumra
GİRİŞ:
Tıbbi aromatik bitkilerin ilaç olarak kullanılmasının geçmişi çok eskilere
dayanmaktadır. Hitit döneminde bulunan reçete formüllerinde kayıtlı bitki isimleri bunu
kanıtlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre baharat ve tıbbi amaçlı kullanılabilecek
yaklaşık 20.000 bitki vardır. Türk farmakopesinde kayıtlı bitki sayısı yaklaşık 140
türdür. Ancak halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan bitki sayısı daha fazladır. İhracat
potansiyeli açısından 200 civarında tıbbi ve aromatik bitkinin bulunduğu
bildirilmektedir (Elmas 2021).
Dereotu bilinen en eski sebze bitkilerinden olup taze olarak salatalarda, yoğurtta,
turşuda, beyaz peynirde, balık yemeklerinde, bazı sebze yemeklerinin üzerinde ve
içinde, çay yapımında, tohumları da baharat amaçlı tüketilmektedir. Tohumundan elde
edilen anetin adlı ilaç halk arasında mide ve bağırsak gazlarını gidermede, hazmı
kolaylaştırmada, idrar söktürmede, uykusuzluğa, hıçkırığa karşı ve anne sütünü artırmak
içinde kullanılmaktadır. Bitkiden elde edilen eterik yağ sabun, likör, kozmetik ve
konservelere katılmaktadır. Dereotu tohumu mineral tuzlar yönünden zengin olduğu
için tuz kullanılmayan rejim listelerinde yer almaktadır. Eterik yağı alındıktan sonra
kalan küspe hayvan yemi olarak da değerlendirilmektedir (Tulukcu 2005).
Dereotu tek yıllık, otsu, kazık köklü bitki olup boyu 150 cm’ye kadar ulaşmaktadır.
Bitki gövde üst kısımlarından dallanmaktadır. Bitkinin alt yapraklarında sap bulunurken
üst kısımlarındakilerde yoktur. Dereotu çiçekleri 20 cm kadar çap oluşturan şemsiye
şeklindedir. Dereotu meyvesi bir şizokarp meyve olup çift karpellidir, olgunlaşma ile iki
merikarpe ayrılmaktadır. Dereotu meyveleri çok hoş kokulu, sarı kahveden kırmızı
kahveye kadar değişen tonlarda renge sahiptir. Canlılığını 3-10 yıl koruyan Dereotu
tohumları bin tane ağırlığı 1,5 ile 3 g arasındadır (Tulukcu 2005, Ceylan 1997).
Dereotu, toprak istekleri yönünden seçici olmayıp organik maddece zengin yerlerde iyi
gelişmektedir. Tohumlar toprak hazırlığı yapıldıktan sonra ekilmeli ve sıkıştırılmalıdır.
Dereotu, dere yataklarındaki kumlu topraklarda, nemli ve sulama imkânı olan, rüzgâr
almayan yerlerde kolayca yetiştirilmektedir. Dereotu tarlayı çabuk boşaltan bir bitki
olduğundan, sonra gelecek bitkiye toprak hazırlığı için yeterli zaman bırakmaktadır.
Tohumlar yüksek safiyette ve çimlenme yeteneğinde olmalıdır. Dekara 100-120 g
tohum yeterli olup çimlenmesini 20-25 gün arasında tamamlamaktadır. Kimyasal
gübrelerin bir kısmı ekimden önce, geri kalan kısım gelişme durumuna göre bitkinin 2530 cm’lik boya ulaştığında verilmesi uygundur. Dereotu gübre isteği tahıllara
benzemektedir. Dereotu çimlendikten sonra ve çiçeklenmeden önce sulanması yüksek
verim açısından önemlidir. Yabancı ot mücadelesi elle veya kimyasal ilaçlarla
yapılabilmektedir. Dereotu İç Anadolu da haziran ve ağustos aylarında çiçek açmaktadır
(Tulukcu 2005, Ceylan 1995).
Dereotu, drog herba, tohum ve yeşil kullanım olmak üzere üç farklı amaç için
üretilmekte ve farklı zamanlarda hasat işlemleri yapılmaktadır. Taze kullanım için
çiçeklenmeden önce, çiçeklerini kullanmak için meyveler tam oluşmaya başlayınca,
meyvesini kullanmak için meyveler tam olgunlaşmadan şemsiyecikler sararmağa
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başladığında, yeşil herba için uçucu yağ miktarının daha yüksek olduğu çiçeklenmeden
sonra tomurcuklanma döneminde, tohum için meyveler kurumaya başladığında hasadı
yapılır. Biçilen kısımların ve hasat edilen tohumların hemen gölgede kurutulması
gerekmektedir. Saplar küçük demetler halinde bağlanır, tohumlar çabuk döküldüğünden
hasat ve demet yaparken dikkat edilmelidir. Dereotu tohumlarında %12’den fazla
rutubet miktarı istenmemektedir. Kurutulan kısımlar distilasyon işlemine tabii tutularak
uçucu yağları çıkarılır (Akgül 1993; Tulukcu 2005).
Tıbbi bitkilerde etkili maddelerin aynı gelişme döneminde bitkinin organlarına göre
farklılık göstermesine morfogenetik varyabilite denir. Bitkinin toprak altı ve üstü
organlarında, çiçek ya da meyvelerinde veya tohumlarında etkili maddeler kimyasal
bileşim ve kalite yönünden farklılık gösterdiğinden amaca göre uygun kısımların
kullanılması pratik öneme sahiptir. Bu çalışma yarı kurak bir iklime sahip olan Çumra
bölgesinde Dereotu bitki kısımları ve tohumlarındaki uçucu yağ oranlarını belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırmada materyal olarak Dereotu (Anethum graveolens L) populasyonlarının
tohumları kullanılmıştır. Araştırma, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu
Deneme Tarlasında 2014 yılı vejetasyon döneminde yapılmıştır. Dereotu tohumları 25
cm sıra arası ve 0,5 cm derinliğe olacak şekilde nisan ayında ekilmiştir. Ekimden sonra
toprakla tohumun temasını artırmak ilk çıkışı kolaylaştırmak için toprak hafifçe
bastırılmış ve sulanmıştır. Denemede kimyasal gübre ve ilaç kullanılmamıştır. Yabancı
ot kontrolü elle ve çapa ile yapılmıştır.
Dereotu gelişme durumları dikkate alınarak, bitki kısımlarındaki uçucu yağ oranlarını
belirlemek için, çiçeklenme döneminde topraktan 10 cm yükseklikten biçilmiştir.
Dereotu çiçek tablaları ve sap kısımları ayrılmış ve saf su ile yıkanmıştır. Daha sonra
gölgede tahta sehpalar üzerine serilen kağıtlar üstünde kurutulmuştur. Nem içeriği %2025 civarına düştükten sonra kese kağıtlarına konulmuştur. Parsellerde tohuma bırakılan
bitkiler ise meyvelerin kuruyup rengi koyulaştığında hasat edilmiştir. Tohumlar kese
kağıtlarına konulmuş ve bütün örnekler laboratuvara getirilmiştir.
Çalışma da Klevenger tipi bir aparatla distilasyon işlemi yapılmıştır. Soğutucu ile
bağlantılı 2 litrelik cam balonlara 100 g kuru örnek ve saf su konulmuş ve 3 saat
mantolu ısıtıcı ile kaynatılmıştır. Bu yöntemde amaç su buharı ile hareket eden yağ
moleküllerinin soğutucuda yoğunlaştırılıp sudan ayrıştırılmasıdır. Elde edilen uçucu yağ
miktarı ise yüzde (%) olarak belirlenmiştir (Tulukcu 2021).
Çumra, Konya kapalı havzasında, Konya'nın 43 km güneydoğusunda, Konya-Karaman
demiryolu üzerinde yer almaktadır. Çumra 37–38 derece doğu boylamı ile 33–34 kuzey
enlemleri arasında, rakımı 1009 m ve yüzölçümü 2320 km2 olan, farklı ürünlerin bir
arada yetiştirildiği geniş ürün desenine sahip önemli bir tarımsal merkezdir. Çumra ve
çevresinde iklim kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. Kış aylarında
çok şiddetli soğuklar olmamasına rağmen, donma noktasının altında sıcaklık olan
günlere sahiptir. Sonbahar ve İlkbahar yağışların fazla olduğu mevsimlerdir. Yaz
sıcaklığı çoğu tarımsal ürünün yetiştirilmesine elverişlidir. Yaz aylarında sıcaklık
artarken rutubet azalmaktadır. Konya’nın uzun yıllar iklim verilerine göre, ortalama
yağışı 321,1 mm, en düşük sıcaklık ocak ayı (-14,4 oC) ve en yüksek sıcaklık temmuz
ayı (35,8 oC) olup, bazı yıllar daha az yağış alarak kurak geçmektedir (Tulukcu ve Çağla
2005).
Dereotu tohumları 2014 yılı bahar ayında deneme parsellerine ekilmiştir. Bu tarımsal
dönemde bütün Türkiye’de kuraklık görülmüş Konya gibi yağışı düşük bölgelerde daha
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çok hissedilmiştir. Özellikle yağışlı geçmesi beklenen nisan, mayıs ve haziran aylarında
50,4 mm gibi çok düşük miktarda bölgenin uzun yıllar ortalamasına (105,7 mm) göre,
1/2 oranında daha az yağış düşmüştür. Tablo 1’de Çumra’nın 2014 yılı ortalama iklim
değerleri verilmiştir.
Tablo 1. Çumra’nın 2014 Yetiştirme Dönemi Yağış ve Sıcaklık Ortalama Değerleri
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
5,2
31,2
14,0
0
6,8
Yağış (mm)
o
28,6
28,7
34,8
36,9
37,4
Maksimum ( C)
o
-4,1
4,0
7,5
10,5
12,8
Minimum ( C)
Çalışma Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu deneme arazisinde
yürütülmüştür. Deneme alanı toprağının ilk 20 cm’lik kısmından alınan örneğin
analizinde, deneme yerinin killi tınlı toprak yapısında olup, hafif alkalidir (pH 7,46).
Ayrıca deneme arazisi, orta seviyede kireçli ve düşük organik madde içeriğine (%1,1)
sahiptir. Tablo 2’de Çumra deneme alanı toprak analiz sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. Deneme Alanı Toprak Analiz Sonuçları
Özelikler
Analiz Değerleri
Sınıflandırma
37.23 % Kil, 31.67 % Kum, 31.10 %
Tekstür
Killi Tınlı
Tın
pH
7.46
Hafif Alkali
CaCO3 (%)
14.61
Orta Kireçli
Organic Matter (%)
1.01
Fakir
P2O5(kg/kg)
6,83
Yeterli
K2O(mg/kg)
459,8
Yeterli
Ca (mg/kg)
13040
Çok Yüksek
Mg (mg/kg)
720
Yüksek
DTPA ext. Fe (mg/kg)
5,60
Yeterli
DTPA ext. Zn (mg/kg)
2,60
Yüksek
DTPA ext. Mn (mg/kg)
46,40
Yeterli
DTPA ext. Cu (mg/kg)
1,06
Yeterli
Dereotu tohumları ve kurutulan bitki kısımlarının kullanıldığı bu araştırmada
tohumlarda uçucu yağ kaybı olmaması için öğütme işlemi uygulanmamıştır. Her bir
uygulama için 100 g örnek ılık saf su içine ıslatılmış sonra 2 litrelik balon joje içine
konulmuştur. Her bir numune 3 saat mantolu ısıtıcı ile kaynatılmıştır. Bu işlem 5 kez
tekrarlanmıştır. Dereotu uçucu yağ oranları ortalamaları sırasıyla sap kısmında %0,28,
dal ve yapraklarında %0,4, meyvelerinde %1,4 ve çiçeklerinde %3,61 arasında değiştiği
görülmüştür. Anethum graveolens ile yapılan çalışmalarda tohumlarındaki uçucu yağ
oranının %1,5-5, herbası uçucu yağ oranının %0,1-0.3 değişim gösterdiği
bildirilmektedir (Agarwal 2008). Dereotu bitkisi sekonder madde içeriği bakımından
morfogenetik varyasyon göstermektedir. Yaprak ve gövde uçucu yağları
tohumlardakilerden farklıdır. Çiçek, yaprak ve bitki gövdesindeki uçucu yağlar
kıyaslandığında yağ kaynağı olarak şemsiyeler öne çıkmaktadır (Callan et all. 2007).
SONUÇ:
Dereotu bitkisinde ASTA kimyasal standardına ve USDA besin kompozisyonuna göre
100g örnekte minimum uçucu yağ oranı %2,5 ve maksimum su oranı %10 olmalıdır
(Baydar 2007).
Uçucu yağının esas maddesi Carvon (%40-55) olup Apiol,
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Dihydrocarvon, Limonen gibi bazı etken maddelerde içermektedir. Drog herba da uçucu
yağ oranı daha düşük olup ortalama %0,50-0,55 civarındadır. Dereotu herba uçucu yağ
bileşiminde phellandren olduğu bilinmektedir. Yapraklarında eterik yağ ve önemli
miktarda C, B1, B2 vitamini, pektin benzeri maddeler ile potasyum gibi elementler
bulunmaktadır (Elik 2010). Dereotu yetiştiriciliğinde uygulanan kültürel işlemler verim
ve uçucu yağ oranını olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Dereotu bitki
sıklığından etkilenmektedir. Dar sıra aralığı mesafeleri yaprak üretimi için uygundur.
Ayrıca geniş sıra aralığı mesafelerinde şemsiye sayısının arttığı, yüksek bitki
sıklıklarında dallanmanın azaldığı bu, nedenle şemsiye sayısının ve verimin düştüğü
belirtilmektedir (Callan ve ark., 2007)
Bu çalışma sonucunda beklendiği gibi Dereotu bitki kısımlarının uçucu yağ oranları
morfogenetik olarak farklılık göstermiştir. Çalışma sonucunda tohum hariç diğer
kısımların ortalama uçucu yağı %1,35 olarak hesap edilmiştir. Bitki organlarından en
fazla uçucu yağa sahip olan dönem ve kısım, meyve oluşumunun başladığı şemsiye
çiçekler olduğu görülmüştür. Dereotunda uçucu yağ için şemsiye çiçekler hasat için
uygundur. Dereotu bitki kısımlarının uçucu yağ bileşenlerini ve etken maddeler
arasındaki farkları belirlemek için yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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FROM THE PROJECT TO DEVELOP DOMESTIC PRODUCTION WITH
WOMEN’S HANDS TO THE WOMEN’S HANDS COOPERATIVE: WOMEN’S
LABOR AND POVERTY
KADIN ELLERLE EVSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ’NDEN KADIN
ELLER KOOPERATİFİ’NE: KADIN EMEĞİ VE YOKSULLUK
Sedat BENEK
Recep BAYDEMİR
ÖZET
Şanlıurfa ili, hem Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçiliğinin en fazla olduğu hem de
mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışmak üzere her yıl il dışına en fazla göç veren illerden
birisidir. Mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelere ait binlerce çocuk da ailelerinin çalışma,
istihdam ve yaşam koşulları sebebiyle de her yıl okula geç başlamakta ve okuldan erken
ayrılmakta ya da tamamen eğitim ve öğretim hakkından mahrum kalmaktadır. Dolayısıyla
mevsimlik gezici tarım işçiliği bu ilde adeta toplumun “kangreni” haline gelmiş
bulunmaktadır. İşte tam da buradan hareketle, söz konusu soruna mikro ölçekte de olsa bir
çözüm bulunması amacıyla Şanlıurfa özelinde kadın emeğine dayalı uygulamalı bir proje olan
“Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi” girişiminde bulunulmuştur. Bu proje
fikrinden hareketle, Bahar 2018 yılında, “Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi”
hazırlanmış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın “GAP Sosyal, Kültürel ve
Ekonomik Kalkınma Destek Programı”na sunulmuş ve aynı yıl kabul edilmiştir. Proje fiilen
Bahar 2019 yılında 30 dezavantajlı kadın ile başlanmış, 15 kadın ile başarılı bir şekilde
üretime devam edilmiştir. Proje kapsamında geleneksel yöntemlerle bilimsel yöntemler
harmanlanarak isot çeşitleri, isot reçeli, turşu, kurutmalıklar ve salamura sofralık yeşil zeytin
üretilmiştir.
Bahar 2020 yılında bir taraftan pazara yönelik üretime devam ederken, diğer taraftan da
Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi’nin nihai hedefi olan kooperatifleşme süreci
başlatılmıştır. Söz konusu süreç sonucunda, 21.10.2020 tarihinde projenin ismiyle “Kadın
Ellerle Evsel Üretim ve İşletme Kooperatifi (Kısa adı: Kadın Eller Kooperatifi)” kurulmuştur.
Önce proje ve sonrasında da kooperatif kapsamında, her ne kadar Şanlıurfa ile özdeşleşmiş
Urfa İsotu’nun daha hijyen koşullarda üretimi esas alınsa da temelde çalışan kadınların bir
taraftan emeklerinin karşılığının alması ve böylelikle içine girdikleri “yoksulluk kısır
döngüsü”nden çıkışlarının sağlanması diğer taraftan da gerekli eğitimlerle bilinçlendirilerek
kooperatifleşmelerinin önü açılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, aynı zamanda bir sosyal
sorumluluk ve uygulama projesi de olan Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi’nden
Kadın Eller Kooperatifi’ne doğru evrilen süreçten hareketle kadın emeği, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği, yoksulluk, yoksulluk kısır döngüsü kavram ve kuramları bağlamında açıklamaya
çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kooperatif(leşme), Kadın Emeği, İsot, Yoksulluk, Urfa.

ABSTRACT
Şanlıurfa province is one of the provinces with the highest number of seasonal migrant
agricultural workers in Turkey and one of the provinces that gives the most migration out of
the province every year to work in seasonal migratory agricultural works. Thousands of
children belonging to families working in seasonal agricultural work start school late and
leave school early every year or are completely deprived of their right to education and
training due to their families' working, employment and living conditions. Therefore, seasonal
migrant agricultural work has almost become the “gangrene” of the society in this province.
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From this point of view, in order to find a solution to the aforementioned problem, albeit at a
micro scale, the “Development of Domestic Production with Women’s Hands Project”, an
applied project based on women's labor in Şanlıurfa, was attempted. Based on this project
idea, the “Project for the Development of Domestic Production with Women’s Hands” was
prepared in Spring 2018 and presented to the “GAP Social, Cultural and Economic
Development Support Program” of the GAP Regional Development Administration and
accepted in the same year. The project actually started with 30 disadvantaged women in
Spring 2019, and production continued successfully with 15 women. Within the scope of the
project, pepper varieties, pepper jam, pickles, dried fruits and brine table green olives were
produced by blending traditional and scientific methods.
While continuing to produce for the market in Spring 2020, on the other hand, the cooperative
process, which is the ultimate goal of the Project for Improving Domestic Production with
Women’s Hands, was initiated. As a result of this process, on 21.10.2020 with the name of the
project, “Domestic Production and Business Cooperative with Women’s Hands (Short name:
Women's Hands Cooperative)” was established. Although the production of Urfa’s Pepper,
identified with Şanlıurfa, is based on more hygienic conditions, first within the scope of the
project and then within the scope of the cooperative, it is basically necessary for working
women to get their money’s worth on the one hand and thus to get out of the “vicious circle of
poverty” they are in, on the other hand, with the necessary trainings. By raising awareness, it
was tried to pave the way for cooperatives. This study tries to explain in the context of the
concepts and theories of women’s labor, gender inequality, poverty, vicious circle of poverty,
based on the process evolving from the Project of Improving Domestic Production with
Women’s Hands, which is also a social responsibility and implementation project, to the
Women's Hands Cooperative.
Keywords:

Cooperative(ization),
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1. Giriş
Şanlıurfa’da evsel üretimde ailede yeterli sayıda kadın varsa ev kadınları, değilse komşu veya
akrabalarla imece usulü şeklinde biber üretimi yapılır (Fotoğraf 1). Bu üretimde daha çok ev
veya apartman damları kullanılır. İkinci üretim tarzı ise atölye diyebileceğimiz yoksul
semtlerde betonarme binalara dönüşmemiş ve ana yol güzergâhların kenarındaki boş
tarlalarda yapılmaktadır. Burada çok düşük gündelik yevmiye ile kadın ve çocuklar
çalışmaktadırlar. Bunlara son zamanlarda Suriyeli kadın ve çocuklar da katılmaktadır. Söz
konusu süreçte çalışanların büyük bir kısmı şehir merkezinde oturmalarına rağmen büyük
oranda mevsimlik gezici tarım işçi ailelerinden oluşmaktadır. Ki bunların çoğu çocuk yaştadır
ve ailelerine katkı sunmak için okulunu bırakmak zorunda kalanlar oluşturmaktadır.

Fotoğraf 1: Birlikte İsot Üretimini Yapan Kadınlar, Teknokent/Şanlıurfa.
Görüldüğü gibi, Urfa İsotu sektöründe çalışanlar Urfa kentinin en dezavantajlı kesimi
olan genç kızlar ve ev kadınları oluşturmaktadır. İsot üretim sürecine ilişkin genel durum ise
şöyle özetlenebilir:
x İsot temizleme sektöründe çok sayıda çocuk çalışmaktadır.
x Kadın ve çocuklar oldukça düşük düzeyde gündelik ücret almaktadırlar.
x Üretilen isotlar, çoğu zaman kaliteli ve hijyen bir ortamda olmamaktadır.
x Çoğunlukla yalın ellerle ve bilinçsizce çalıştıkları için hastalıklara yakalanmaktadırlar.
x Herhangi bir sağlık güvenceleri bulunmamaktadır.
x Çocuklar yaşları gereği sosyalleşme faaliyetlerinden yoksun kalmaktadırlar.
Yukarıda sayılan gerekçelerle bölgede ve Türkiye’de marka olmuş ve Urfa ile
özdeşleşmiş Urfa İsotu’nun gerek hijyenik bir ortamda ve şekilde üretilmesine gerek harcanan
emeğe uygun ücret verilmesine gerek isot sektöründe çalışan kadın ve çocukların
hastalanmaması için gerekli önlemlerin alınmasına ve gerekse uygun bir şekilde
paketlenmesinin sağlanması “Kadın Ellerle Evsel Üretimin Geliştirilmesi Projesi”nin
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hazırlanması gerekçelerini oluşturmuştur. Ayrıca, yararlanıcı kadınların sosyalleşmesi de
projenin hazırlanma gerekçeleri arasında yer almıştır.
Görüldüğü üzere, adeta bir kültür halini alan Şanlıurfa’da isot üretme işi, daha çok
yoksul ve alt gelirli ailelerin bu işi yapması bize adeta “kader” halini alan bir “yoksulluk
kültürü”ne de işaret etmektedir (bkz: Marshall, 2009: 373). Ancak, bu kültür birbirini
kuşaktan kuşağa tekrar ettiği için adata bir “yoksunluk döngüsü (cycle of deprivation)” veya
“Yoksulluk kısır döngüsü” halini de almış bulunmaktadır (bkz: Marshall, 2009: 829).
Dolayısıyla bir yoksulluk kısır döngüsü içinde bulunan aileler söz konusudur. Yoksulluğun bu
kısır döngü hali net olarak bir toplumsal eşitsizliğe işaret ettiği gibi, bu sektörde çalışanların
daha çok “yoksul kadın ve kız çocukları” olması ayrıca toplumsal cinsiyet temelli bir
eşitsizliğin olduğuna da vurdu yapmış olmaktadır (Benek, 2020a; 2020b; Benek vd., 2020).
Dolayısıyla Şanlıurfa’daki bu durum toplumsal cinsiyet temelli bir yoksulluk kısır
döngüsünün olduğu bize göstermektedir. Yoksulluğun cinsiyet temelli kendini yeniden
ürettiği isot sektörü, Şanlıurfa’da hijyen sorunu ve kötü koşullarında etkisiyle ciddi bir sorun
haline gelmiştir.
İşte tam da buradan hareketle, söz konusu soruna mikro ölçekte de olsa bir çözüm
bulunması amacıyla Şanlıurfa özelinde kadın emeğine dayalı uygulamalı bir proje olan
“Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi” girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu
proje fikri, Şanlıurfa’nın Sırrın semtinde isot temizleme sektöründe çalışan çocuklara dikkat
çekmek için Prof. Dr. Sedat BENEK tarafından çekilen “Şakha” isimli kısa belgesel çekimleri
sırasında ortaya çıkmıştır. Bu proje fikrinden hareketle, Bahar 2018 yılında, “Kadın Ellerle
Evsel Üretimi Geliştirme Projesi” hazırlanmış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı’nın “GAP Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Destek Programı”na sunulmuş
ve aynı yıl kabul edilmiştir. Proje fiilen Bahar 2019 yılında 30 dezavantajlı kadın ile
başlanmış, 15 kadın ile başarılı bir şekilde üretime devam edilmiştir. Proje kapsamında
geleneksel yöntemlerle bilimsel yöntemler harmanlanarak isot çeşitleri, isot reçeli, turşu,
kurutmalıklar ve salamura sofralık yeşil zeytin üretilmiştir.
Projenin ana faaliyeti olan isot ve isot salçası üretim dönemi yaz ve sonbahar
mevsimleri olduğu için projeye fiilen 23 Ocak 2019 tarihinde başlanılmıştır. Proje
kapsamında dezavantajlı kursiyer kadın bulmak için Şubat-Mart 2019 tarihlerinde sahaya
çıkılmış ve bilgi amaçlı anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulaması sonucunda
kursiyerlere herhangi bir ücret ödenmeden kursiyer bulmak mümkün olamayacağı
saptanmıştır.
Bu bağlamda proje kapsamına alınacak kursiyerlerin sürdürülebilir olabilmesi için
öncelikle Şanlıurfa İŞKUR Müdürlüğü’ne kursiyerlere Cep Harçlığı verilmesi için bir proje
önerisi hazırlanıp sunulmuş ve İŞKUR’un kabul etmesiyle bir protokol imzalanmıştır.
Böylece kurs süresi boyunca İŞKUR isot kursiyerlerine (yaklaşık 5 ay) günde 30 cep harçlığı
vermeyi kabul etmiştir.
Diğer yanda kursiyerlerin eğitim ve uygulama sonucunda resmi ve geçerli bir sertifika
alabilmeleri için Şanlıurfa MEB İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş ve önerinin kabul
edilmesiyle isotve isot salçası üretimi için Haliliye Halk Eğitim Merkezi (628 saatlik kurs)ile
birer protokol imzalanmıştır.
Sonuç olarak Sırrın semtinde bulunan Harran Üniversitesi Teknokent ile görüşmeler
yapılmış ve görüşmeler sonucunda projenin teorik eğitimleri için 1 eğitim salonu, 1 ofis ve
hijyen bir ortamda isot ve isot salçası üretimi için Teknokent binasının 5. katında hem hijyen
hem de açık 300 m2’lik alanın tahsis edilmesi için protokol imzalanmıştır.
Projenin ana faaliyeti olan isot ve isot salçası üretim kursu yapılan tüm hazırlıklar
sonucunda 21 Mayıs 2019 tarihinde Harran Üniversitesi Teknokent’te eğitimler başlamış ve
eğitimlerle birlikte önce deneme amaçlı ve sonraki yılda ise üretim süreci devam etmiştir.
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Böylece proje fiilen Bahar 2019 yılında 30 dezavantajlı kadın ile başlanmış, 15 kadın
ile başarılı bir şekilde üretime devam edilmiştir. Bahar 2020 yılında bir taraftan pazara
yönelik üretime devam ederken, diğer taraftan da Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme
Projesi’nin nihai hedefi olan kooperatifleşme süreci başlatılmıştır. Söz konusu süreç
sonucunda, 21.10.2020 tarihinde projenin ismiyle “Kadın Ellerle Evsel Üretim ve İşletme
Kooperatif (Kısa adı: Kadın Eller Kooperatifi)” kurulmuştur.
Kadın Eller Kooperatifi; geleneksel yöntemlerle hijyen koşullarda başta İsot çeşitleri
olmak üzere İsot Reçeli (İsot Salçası), Turşu, Kurutmalıklar ve Salamura Yeşil Zeytin
üretimini teşvik etmek ve dezavantajlı kadınları sosyo-ekonomik açıdan güçlendirmek
amacıyla kurulmuştur.
Önce proje ve sonrasında ise Kadın Eller Kooperatifi kapsamında;
x “Urfalıların Meşhur Baharatı: Urfa İsotu” adlı kitap (bkz: Benek, 2019a),
x “Urfalıların Meşhur Baharatı: İsot” isimli bir makale (bkz: Benek ve Baydemir, 2019)
x “Topraktan Sofraya Urfa İsotu” adlı 27 dakikalık belgesel (Benek, 2019b),
x “Şakha” (5 dakikalık belgesel). (bkz: Benek2019c).
x Üretilen ürünlerin satışının yapılabilmesi adına www.evseluretim.com adlı web
sayfası (2019),
x “Topraktan Sofraya Kadın Emeği” adlı 21 dakikalık ikinci belgesel (bkz: Benek,
2021a) ve
x “Kadınlara Yönelik Kadın Ellerle Evsel Üretim ve İşletme Kooperatifi” adlı broşür
(bkz: Benek, 2021b) hazırlanmıştır.
Kısacası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile
Harran Üniversitesi arasında “Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi”nin protokolü
18 Haziran 2018 tarihinde imzalanmış ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma
Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birleşmesi süreci nedeniyle Kasım
2018’de proje bütçesi açılmıştır. Proje çeşitli kurum ve kişilerce desteklenmiştir (bkz: Şekil 1
ve Tablo 1).

Şekil 1: Projenin Amblemi
Tablo 1: Proje Kimlik Bilgileri
Projenin Adı
Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi
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Programın Adı
Projeyi Finanse Eden
Kurumlar
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeye Destek Sunan
Diğer Kurumlar
Proje Koordinatörü
Proje Ekibi ile Projeye
Gönüllü Destek
Verenler
Projeye Destek Veren
Uzmanlar
Proje Bütçesi
Projenin Uygulanacağı
Yer
Projenin Uygulama
Dönemi
Yararlanıcı Sayısı
Projenin Uygulama
Yeri
Proje’nin web sitesi
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GAP Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Destek Programı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ) ve Harran Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Komisyonu Birimi (HÜBAK)
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Haliliye Halk Eğitim Merkezi, Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi,
İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Teknokent (TG1),
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.
Prof. Dr. Sedat Benek
Aslı Melik, Serap Aksoy, Recep Baydemir, Murat Dinç, A.
İzzeddin Karabulut, Ramazan Aygat, Aslı Tokgöz, Selvi Öztürk.
Prof. Dr. Hasan Vardin, Öğrt. Gör. Feray Kabalcı, Öğrt. Gör.
Sabri Kürkçüoğlu, Kemal Vural Tarlan, Tuba Çameli, Asuman
Yazmacı, Leyla Ezberci, Onur Kapaklı.
242.100,00 TL
Şanlıurfa TEKNOKENT (TGB-1)
23.02-23.12.2019
30 Dezavantajlı Kadın
Ulubağ Mah. No: 289/T, Haliliye, Recep Tayyip Erdoğan Blv.,
Şanlıurfa Merkez/Şanlıurfa
https://www.evseluretim.com/

Özetle, söz konusu proje kapsamında, her ne kadar Şanlıurfa ile özdeşleşmiş Urfa
İsotu’nun daha hijyen koşullarda üretimi esas alınsa da temelde çalışan kadınların bir taraftan
emeklerinin karşılığının alması ve böylelikle içine girdikleri “yoksulluk kısır döngüsü”nden
çıkışlarının sağlanması; diğer taraftan da gerekli eğitimlerle bilinçlendirilerek
kooperatifleşmelerinin önü açılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, aynı zamanda bir sosyal
sorumluluk ve uygulama projesi de olan Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi’nden
Kadın Eller Kooperatifi’ne doğru evrilen süreçten hareketle kadın emeği, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği, yoksulluk, yoksulluk kısır döngüsü kavram ve kuramları bağlamında açıklamaya
çalışmaktadır.
2.Çalışmanın Konusu ve Amacı
2.1.Çalışmanın Konusu
Şanlıurfa’da kültürün en önemli sembolik göstergesi olan, yemeklerde bir tat şöleni
oluşturan isot, Urfa’nın meşhur bir baharatı ve simgesi haline gelmiştir (Benek ve Baydemir,
2019). Adına türküler söylenmekte ve çeşitli kurumların teşvikleri ile tanıtımı yapılmakta
hatta adına festivaller düzenlenmektedir (Benek, 2019a).
Bu bağlamda, isotun daha siteril ortamlarda üretilmesi, üretim devamlılığının
sağlanması, pazarlama olanağının geliştirebilmesi ve de en önemlisi kadınlara daha faydalı
olabilmesi için proje kapsamında isotta çalışan kadınlara çeşitli eğitimler verilmiştir. Bilindiği
gibi isot, hem Urfa yöresinde hem bölge içinde yoğun bir şekilde üretilip tüketilmekte, hem
de dış piyasada pazarlanmaktadır. Kadın elleriyle lezzet bulan isot, yoğun emek isteyen bir
üretim sürecini oluşturur (Fotoğraf 2).
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Fotoğraf 2: Proje Kapsamında İsot Üretim Faaliyetinde Bulunan Bir Kadın

Proje kapsamında isot üretimini sağlayabilmek ve iş yürütebilmek için öncelikle belli
bir ön fizibilite raporu hazırlanmış, gerekli ekipmanlar alınmış, belli başlı eğitimler
verildikten sonra üretim ve pazarlama işlevleri gerçekleştirilmeye geçilmiştir.
Şanlıurfa’da isotun tarlalarda geniş ekim alanı bulunmakta ve ayrıca işlenip satışa
sunulmaktadır. Bu anlamda, isotun hangi ortamlarda nasıl üretildiği ve üreticileri bilinçli olup
olmadıkları sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple çalışmanın konusunu isot ve isot ile
ilgili ürünlerin daha hijyen bir ortamda kadınlar tarafından üretilmesi için projeden (2018)
kooperatife (2020) uzanan ve halen devam eden süreçte yaşananların kadın emeği ve
yoksulluk bağlamında ele alınması oluşturmaktadır.
2.2.Çalışmanın Amacı
Şanlıurfa şehri 80 merkez mahalleden oluşmaktadır. Ama özellikle 40 mahallenin
yoğunluklu bulunduğu Eyyübiye, Balıklıgöl ve çevresi, Sırrın, Sigorta, Süleymaniye ve
Devteşti semtleri şehrin en yoksul semtlerini oluşturmaktadır. Söz konusu mahalleler/semtler,
hem kırsalda en çok göç alan hem de Suriyelilerin en yoğun bulunduğu semt/mahallelerdir.
Bu semt/mahallelerde yaşayan yerli nüfusun büyük bir kısmı halen mevsimlik gezici tarım
işlerinde, inşaat sektöründe ve kalifiye gerektirmeyen hizmet sektöründe çalışmaktadırlar.
Burada yaşayan genç kadınlar ve ev kadınlarının kırsal kesimle bağlantıları devam etmekte ve
başka alanlarda çalışma şansları olmadığından “Urfa İsotu” veya “İsot” gibi iyi bildikleri
işlerde çalışmakta ve geçimini sağlamaktadırlar.
İsot veya Urfa İsotu hazırlamaya Şanlıurfa’da “İsot çıkarma” süreci denilmektedir.
Özellikle de Ağustos-Kasım ayları Şanlıurfa’da çeşitli kışlık zahireleri hazırlama aylarıdır.
Ama Şanlıurfa’da isot çıkarma işi bir talaş halini alır ve neredeyse bu hazırlıkların tümünü
bastırır. Bu aylarda evlerin avluları, damları, balkonları, terasları neredeyse şehrin her tarafı
adeta bir “isotpazarı” haline gelir. Bununla birlikte Şanlıurfa Tarihi Kent Merkezi’nde “İsotçu
Pazarı” adıyla bir de çarşı bulunmaktadır. Şanlıurfa ile bu kadar özdeşleşmiş Urfa İsotu
üretme kültürü ve bilgisine sahip olmayan ticari işletmeler veya bazı evler biberin
temizlemesini, serilmesini, kurutulmasını bilmeden üretme işine girişmeye başlamışlardır
(Kürkçüoğlu, 2010). Bunun sonucunda da kırmızı biberdeki “aflatoksin” ve “hijyen” gibi bazı
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
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Bu sebeple, “Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi”nin temel amacı;
Şanlıurfa şehrinin yoksul semtlerindeki başta kırsal kökenli olmak üzere dezavantajlı
kadınlara mesleki temelde eğitim vermek ve kooperatifleşmelerini sağlamaktır. Ayrıca isot
üretimine yönelik temel eğitim verirken onlara Şanlıurfa’da hijyen açısından büyük sorun
taşıyan isotun üretimini daha steril koşularda üretmeye çalışmaktır. Bu projenin diğer bir
amacı ise özellikle Geleneksel Urfa İsotunun (Ağustos-Kasım ayları arasında olmak üzere 4
ay) bir taraftan yerel ekonomi içerisindeki durumunu arttırmak diğer taraftan kadınlara bu
süreçte ekonomik destek olmak, kadınları bilinçlendirmek ve sosyalleşmelerini sağlamaktır.
Bu çalışmanın diğer amaçları da şunlardır:
x
x
x
x

x
x
x

Okulunu bırakmak zorunda kalan çocukları (12-18 yaş arası) ve ailelerini bilgilendirerek
çocukların örgün veya açık liselere devamını sağlamak,
Şanlıurfa ile özdeşleşmiş Urfa İsotu’nu kaliteli ve hijyen bir ortamda üretilmesini sağlamak,
Dezavantajlı grup olan anne ve çocuklarının hijyenik bir ortamda çalışarak hastalıklardan
korunmalarını sağlamak,
Urfa İsotu üretiminde çalışan kadın ve genç kızlara yönelik seminer, tiyatro, piknik, gezi ve
sinema gibi bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyal etkinlikler düzenleyerek sosyal
bilinçlenmede farkındalık yaratmak,
Aile işletmelerinin kurulmasına destek verilerek emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak,
Yerel ekonomiye mikro düzeyde de olsa katkı sağlamak,
Bu anlamda bundan sonraki iyi uygulama çalışmalarına da örnek teşkil etmektir.

Dolayısıyla bu çalışma; Şanlıurfa şehrinin yoksul semtlerindeki başta kırsal kökenli
olmak üzere dezavantajlı genç kızlara ve ev kadınlara mesleki temelde eğitim verip hijyen
açısından büyük sorun taşıyan isot ve diğer ürünlerinin üretimini daha steril koşularda
üretmeye çalışmak ve ortaya çıkan Kadın Eller Kooperatifi’nin yaşadığı sorunları ortaya
koyarak kadın emeği ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır.
3.Proje Uygulama Süreci ve Üretilen Ürünler
Öncelikle, gerek isot üretimindeki hijyen sorunlarını gidermek gerekse bu sektörde
çalışan kadınların emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak amacıyla mikro ölçekte yerel
kalkınmaya ve istihdama katkı sunabilecek kadınların belirlenmesi gerekmiştir. Bu
örneklemin seçiminde ise, yoksulluk ve bu işin en fazla yapıldığı semtler tercih edilmiştir.
Şanlıurfa’nın yoksul semtleri olan Eyyübiye, Balıklıgöl ve çevresi, Sırrın, Sigorta,
Süleymaniye ve Devteşti semtlerinden bu işle uğraşan kadınlar önce ön görüşme sonra da
genel bir görüşme ile projeye seçilmişlerdir. Nitekim, söz konusu bu semt ve mahallelerde
yaşayan nüfusun büyük bir kısmı halen gezici ve geçici tarım işlerinde, inşaat sektöründe
veya kalifiye gerektirmeyen hizmet sektöründe çalışmaktadırlar. Genel olarak bu semtlerde
yaşayan kadınların kırsal kesimle bağlantıları devam etmekte ve başka alanlarda çalışma
şansları da bulunmamaktadır. Burada yaşayan kadınlar “Urfa İsotu” veya “İsot” gibi iyi
bildikleri bir işte çalışmakta ve geçimlerini de böyle sağlamaktadırlar. Bu sebeple, söz konusu
bu yoksul semtlerde oturan evli ve bekarlardan oluşan farlı yaş gruplarındaki toplam 30 kadın
seçilmiştir. Kadınların seçimi her ne kadar rastgele olmuş olsa da eğitim ve medeni durumları,
yaş durumları ve yoksulluk düzeyleri gibi profil özelliklerine göre seçimleri sağlanmıştır.
Projede çalışacak 30 kadın çalışan belirlendikten sonra, rehberlik, sağlık ve hijyen,
iletişim gibi eğitimler başta olmak üzere çoğu uzman ve akademisyen olan kişiler tarafından
kendilerine eğitim verilmiştir. Projenin teorik ders eğitimi ve üretim süreci olmak üzere iki
önemli ayağı bulunmaktadır. Kursiyerler gıda üretimi, hijyen ortamı, iş sağlığı, iletişim,
rehberlik hizmetleri ve isot üretimine yönelik gerekli kursları aldıktan sonra üretim sürecine
girmişlerdir. Kursiyerlere bu yönde toplam 650 saat ders verilmiştir. Gerekli donanım
sağlandıktan sonra da kursiyerler hijyenik üretim ortamında isot üretimini
gerçekleştirmişlerdir. Yürütücülüğünü Harran Üniversitesi’nin yaptığı “Kadınlarla Evsel
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Üretimi Geliştirme Projesi”nin ana finansörü GAP Bölge Kalkınma İdaresi, kursiyerlere
maddi destek bağlamında cep harçlığını sağlayan kurum Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl
Müdürlüğü, eğitim ortamını Şanlıurfa Teknokent ve eğitimler ise Şanlıurfa Haliliye Halk
Eğitim Müdürlüğü tarafından verilmiştir (Fotoğraf 3-4).

Fotoğraf 3: Proje kapsamında uzmanlar çalışanlara
eğitim veriyor

Fotoğraf 4: Proje kapsamında proje koordinatörü
Prof. Dr. Sedat BENEK’inkatılımcı kadınlarla
bilgilendirme toplantısı

Proje kapsamında evsel üretim yapacak ve bu amaçla isotta çalışacak kadınların eğitim
almaları ve üretim yapmaları dışında proje kapsamında kendilerine tiyatro, sinema, piknik ve
gezi gibi sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5: Proje Kapsamında Çalışan Kadınlar Çocuklarıyla Birlikte Sinema Etkinliğinde

Proje kapmasında belirlenen üretim alanı için tüm sanitasyon kuralları düşünülmüş ve
uygulanmıştır. İnsan sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durum için gerekli önlemler
alınmış olup, tüm personellere hijyen, sanitasyon ve aseptik şartlar hakkında gerekli eğitimler
verilmiştir (Fotoğraf 6-7).
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Fotoğraf 6: Proje Kapsamında İsotun Hijyenik Üretimi
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Fotoğraf 7: Proje Kapsamında İsotun Hijyenik
Üretimi

Evsel üretimi kadın eliyle hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek ve ortaya çıkan ürünün
hem kalitesi hem de temizliği için son derece önemli olan gerekli araç ve gereçler tedarik
edilmiştir. Bu kapsamda, çalışanların çalışma koşulları ortaya çıkacak ürünün kalitesi ve
hijyeni için tüm personellere önlük, maske, bone, eldiven, dezenfektan temin edilmiştir
(Fotoğraf 8).

Fotoğraf 8: Proje Kapsamında İsotun Hijyenik Üretimi

Proje kapsamında üretilen ürünler şunlardır:
İsot Reçeli: Acı isot, uzun ve zahmetli sürecin ardından salçaya dönüştürülmektedir.
Zeytinyağı ile harmanlanmasının ardından “isot reçeli” olan biber, soğuk kış günlerinde
sofralarda kahvaltılık ve yemeklik olarak yerini almaktadır.
Kebaplık İsot: Bu isotun rengi kırmızı olup, ince kalınlıkta öğütme işlemi
yapılmaktadır. Kebap tarzı ürünleri sote yaparken veya yanında yeme amaçlı
kullanılmaktadır.
Köftelik İsot: Bu isotun rengi koyu mora dönük bir kırmızı olup, orta kalınlıkta öğütme
işlemi yapılmaktadır. Çiğköfte, lahmacun tarzı ürünler yaparken bu isot kullanılır.
Çorbalık İsot: Bu isotun rengi kırmızı olup, iri taneli olarak öğütülür. İsteğe bağlı olarak
çorba tarzı gıdalarda tüketilmek amacıyla sofrada yerini almaktadır. Bununla birlikte, proje
kapsamında, kurutmalıklar, turşu ve zeytin gibi diğer ürünlerde üretilmiştir (Fotoğraf 9-10).
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Fotoğraf 9: Güneşte Kurutulmada Bekletilen İsot
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Fotoğraf 10: Proje Kapsamında Üretilen İsot Çeşitleri
ve Kurutmalıklar

Görüldüğü gibi, proje kapsamında, kadınlara gerekli eğitimler verildikten sonra
doğrudan isot üretimine geçilmiştir. Üretimin gerçekleşmesi için öncelikle gerekli ekipmanlar
alınmıştır. Her ne kadar proje hijyenik isot üretimi amacıyla yola çıkmış olsa da daha sonra,
turşu, salça, salamura yeşil zeytin üretimi de olmuştur. E-ticaretle üretilen ürünlerin satışı için
kadınlar bilinçlendirilmiş ve bir web sayfası kurularak ürünlerin bu sayfa üzerinden online
satışı gerçekleştirilmiştir (bkz: www.evseluretim.com).
Bununla birlikte, proje kapsamında bir araya gelen kadınlar üretim faaliyetleri ile
birlikte örgütlenme faaliyetlerini de yürütmüşlerdir. Hayata geçtiği tarihten itibaren üretimini
gerçekleştiren proje kapsamında 21.10.2020 tarihinde “Kadın Eller Kooperatifi” kurularak
proje nihai amacına da ulaşmıştır.
4.Projenin Bazı Sınırlılıkları ve Kooperatifleşme Sürecinde Yaşanan Sorunlar
Bu uygulama projesinin sınırlılıkları, aynı zamanda, projenin aktif olarak hayata
geçmesinden kooperatifleşme sürecine kadar yaşanan sorunlarıdır. Öncelikle Şanlıurfa ilinde
kurulan kooperatiflere bakıldığında kurulan kooperatifleri 3 grupta toplanabilir:
1-Şirket mantığında çalışan kooperatifler: Bu tarzda kooperatif nerde ise Şanlıurfa ilinde yok
denecek düzeydedir.
2-Sınırlı kişi tarafından kurulan ağırlıklı hibe amaçlı kooperatifler: Hibe alındıktan sonra ya
pasifleşir ya da kapatılır.
3-Dezavantajlı gruplara yönelik kurulan kooperatifler: Kadın Eller Kooperatifi bu gruba
girmektedir. Bu bağlamda Kadın Eller Kooperatifinde kooperatifleşme bağlamında yaşanan
temel sorunlar şunlardır:
1-Gerek Kadın Ellerle Evsel Üretimi Geliştirme Projesi aşamasında gerekse projenin
devamı olan Kadın Eller Kooperatifi kurulduktan sonra verilen tüm kooperatifçilik
eğitimlerine rağmen kooperatiflerin işleyiş mantığını anlama, işletme ve sahiplenme
konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
2-Kendi aralarında anlaşamamaları ve sürekli birbirlerini ötekileştirme eğilimine sahip
olmaları sonucunda bir kısım üye ayrılmakta ve bu durum yeni üyelerin gelmesini de bloke
etmektedir. Daha açık bir ifade ile içinde bulundukları durumları sürekli şikâyet edip, yeni
üye alımına engel olmaya çalışmaktadırlar.
3-Yeni üyeler gelse bile negatif enerji vermekteler ve kooperatif kuruluş öyküsüne
aykırı olmasına rağmen kooperatif üye sayısının artmasına karşı çıkmaktadırlar.
4-Temel mantaliteleri -iş durumuna göre az çalışmalarına rağmen- ürettikleri
miktardan gelir beklemek yerine sürekli aylık bir gelir ve sigortaya sahip olmalarını
istemektedirler.
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5-Kooperatif gelirinin hepsinin kendilerine dağıtılmasını isteyip kooperatifin hiçbir
gideri yokmuş gibi davranmaktadırlar.
6-Bugüne kadar gerek proje aşamasında gerekse kooperatif aşamasında üretilen
ürünlerin (isot, isot salçası, turşu, salamura zeytin) direkt ve endirekt satışında hiçbir çaba sarf
etmemektedirler. Kooperatif ürünlerini pazarlamada sorunlar yaşanmasına rağmen evlerinde
ürettikleri ürünlerin de kooperatif bünyesinde satılmasını istemeleri sahiplenme duygusunun
zayıflığını göstermektedir.
7-Dezavantajlı grupları anlamak bağlamında yürütmekte olduğumuz ve bu konu ile
bağlantılı “Kuşaktan Kuşağa Kadın ve Çocuk Emeği Bağlamında Şanlıurfa’da İsot (Biber)
Üretimi” (Tokgöz, 2021) isimli çalışmadaki araştırma bulguları, yukarıdaki maddeleri
doğrulamaktadır. Bu bağlamda gerek kooperatif üyelerinin davranış biçimi gerekse araştırma
bulguları dezavantajlı grupların “Yoksulluk Kısır Döngüsü”, “Yoksulluk Kültürü” ve
“Toplumsal Cinsiyet” kuramları çerçevesine oturmaktadır.
Sonuç olarak dezavantajlı grupları hedefleyen kooperatiflerin (Kadın Eller Kooperatifi
gibi) başarılı olabilmesi için üretimin içinde olup lider vasıfları olan bir kadının başkanlık
etmesi ile mümkün olabileceği kanaati oluşmuştur.
Sonuç ve Değerlendirme
Şüphesiz ki, Şanlıurfa, hem mevsimlik gezici tarım işçiliğinin en fazla olduğu hem de
mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışmak üzere her yıl il dışına en fazla göç veren
Türkiye’deki başat şehirlerden birisidir. Şanlıurfa Türkiye’de tarım alanlarının en fazla olduğu
illerden biridir. Ancak “[t]arımda, mevcut tarımsal işletmelerin parsel büyüklüğü ve mülkiyet
dağılımındaki dengesizlik ile az toprak veya topraksız köylülerin varlığı nedeniyle (…)
“kiracılık”, “ortakçılık” gibi farklı işletme tiplerini ortaya çıkarmıştır.” (Benek, 2006: 78).
Her yıl Şanlıurfa’dan binlerce aile ya il içinde ya da il dışında bu sektörde çalışmak
üzere yola çıkmaktadır. Mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelere ait binlerce çocuk da
ailelerinin çalışma, istihdam ve yaşam koşulları sebebiyle de her yıl okula geç başlamakta ve
okuldan erken ayrılmakta ya da tamamen eğitim ve öğretim hakkından mahrum kalmaktadır.
Kötü yaşam ve çalışma koşullarıyla mevsimlik gezici tarım işçiliği bu ilde adeta toplumun
“kangreni” haline gelmiş bulunmaktadır (Benek vd., 2020: 90).
Bununla birlikte, adeta bir “kültürel kod” halini alan Şanlıurfa’da isot üretme işi, daha
çok yoksul ailelerin bu işi yapması sebebiyle bu işin bir “yoksulluk kültürü”ne dönüştüğünü
de bize göstermektedir. Söz konusu bu kültürel kod, adeta bir gelenek halini aldığı ve
kuşaktan kuşağa aktarıldığı için (bkz: Tokgöz, 2021) bir “kısır döngü”ye de dönüşmüştür.
Yoksulluğun kısır bir döngü halini aldığı Şanlıurfa’da isot üretme, toplumsal cinsiyet temelli
başka bir eşitsizliğe daha işaret etmektedir. Zira, bu sektörde çalışanların ezici çoğunluğu
“yoksul kadın ve kız çocukları”ndan oluşmaktadır (bkz: Arslan, 2018). Demek oluyor ki,
Şanlıurfa’daki bu durum toplumsal cinsiyet temelli bir “yoksulluk kısır döngüsü” hali söz
konusudur. Şanlıurfa’da yoksulluğun cinsiyet temelli bir eşitsizliğe dayanarak kendini
gösterdiği isot sektöründeki bu duruma, “hijyen sorunu” ve “kötü koşullar”ında
eklemlenmesiyle ciddi bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Özellikle de içinde
bulunduğumuz Covid-19 salgınının kötü etkileri ile birlikte en çok etkilenen dezavantajlı
gruplardan biri olduğu düşünüldüğünde (Benek, 2020a; 2020b) sorunun boyutu daha da
derinleşmektedir.
Bu sebeple, söz konusu soruna mikro ölçekte de olsa bir çözüm bulunması amacıyla
Şanlıurfa özelinde kadın emeğine dayalı uygulamalı bir proje olan “Kadın Ellerle Evsel
Üretimi Geliştirme Projesi” girişiminde bulunulmuştur. Daha sonra proje kapsamında çalışan
kadınlar bir araya gelerek örgütlenmiş ve Kadın Eller Kooperatifi’ni kurmuşlardır. Böylelikle
toplumsal cinsiyet ve yoksulluk temelli oluşan bu eşitsizliğin bir çözümü ve kadın emeğinin
örgütlenerek yoksulluğu yenebileceğinin, böylesi projelerin yerel kalkınmaya ve söz konusu
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soruna mikro ölçekte de olsa bir çözüm bulma noktasında ciddi katkı sunabileceği sonucu da
ortaya çıkmaktadır.
Böylelikle, bir uygulama projesi olan bu çalışma, bir taraftan üretimde kalite ve
hijyenin artırılması bir taraftan da söz konusu üretimle ilgilenen ve aynı zamanda toplumunda
dezavantajlı bir grubu olan dar gelirli kadınları bir araya getirerek hem emeklerinin karşılığını
almaları hem de üretim kapsamında bilinçlenmeleri ve kooperatifleşerek örgütlenmelerinin
önünü açmıştır.
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ÖZET
Sürtünme kaynağı, benzer veya farklı bileşimlere sahip iki bileşen arasında yüksek kaliteli
kaynaklar üretebilen bir katı hal birleştirme işlemidir. Sürtünme kaynağındaki iki parça
birbirine sürtünmeye zorlanır, böylece ara yüzde ısı üretimi meydana gelir. Sürtünme ara
yüzünün her iki tarafında bulunan parçaları yumuşatır ve daha sonra bu parçalar birbirlerine
doğru akarak kaynaklanma işlemini başlatır. Yeterli ısı üretildikten sonra, sürtünme hareketi
sona erdirilir ve katı faz bağını desteklemek için basınç bir süre muhafaza edilir veya arttırılır.
Bu nedenle, sürtünme kaynak işleminde, iş parçaları arasındaki bağıl hareket kullanılarak
kaynaklanacak olan bağlantıda mekanik enerjiyi ısıya dönüştürmek için tasarlanmış bir
makine kullanılır.
Sürtünme kaynağında, temel olarak üç parametre bir kaynağın karakterini kontrol eder: iş
parçaları arasındaki bağıl hız, işlem süresi ve eksenel kuvvet. Doğrusal sürtünme kaynağı
(LFW) ve orbital sürtünme kaynağı (OFW) için, dördüncü parametre olarak genliğin ilave
edilmesini gerektirir. Bu parametreler, kaynağa giren enerji miktarını ve arayüzeydeki ısı
üretim oranını belirler. Genellikle sürtünme kaynağı üç temel aşamadan oluşur. Isınma
aşaması olarak adlandırılan ilk aşamada, birbirlerine karşı göreceli hareketi olan iki bileşen
temasa getirilir ve eksenel basınç kuvveti uygulanır. Kontak yüzeylerinde sürtünme ile
üretilen ısı, sürtünme arayüzündeki bileşenlerin sıcaklığını arttırır ve bu, malzemenin akma
gerilmesinde bir azalmaya neden olur. Sonunda, malzeme uygulanan eksenel basınç
kuvvetine dayanamaz ve çapak oluşturmak için plastik olarak dışarı doğru akar. Eksenel
kısalma olarak adlandırılan bu aşamada çapak oluşumu gerçekleşir. Son olarak, yığma
aşamasında, göreceli hareketi durdurarak ve yüksek bir sıkıştırma kuvveti uygulayarak
kaynak işlemi tamamlanır.
Bu çalışmada CW004A R240/H065 bakır ile EN AW-1050A alüminyum malzemelerinin
kaynaklanması doğrudan tahrikli döner sürtünme kaynağı makinesi ile gerçekleştirilecektir.
Farklı parametreler ile kaynaklamalar yapıldıktan sonra parametrelerin çekme dayanımına
etkisi araştırılacak. Aynı zamanda aynı parametre değeri ile kaynatılan numunelerde farklı uç
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geometrilerinin çekme dayanımına nasıl etkilerinin olduğu gözlemlenecektir. Çalışma
sonucunda bulgular karşılaştırılacaktır, parametrelerin etkileri tartışılıp grafiksel olarak
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: döner sürtünme kaynağı, CW004A R240/H065 bakır, EN AW-1050A
alüminyum, çekme dayanımı, uç geometrisi

ABSTRACT
Friction welding is a solid state joining process that can produce high quality welds between
two components with similar or different compositions. The two parts in friction welding are
forced to rub against each other, thus generating heat at the interface. The friction softens the
parts on both sides of the interface and then these parts flow towards each other, starting the
welding process. After sufficient heat is generated, the frictional action is terminated and the
pressure is maintained or increased for a period of time to promote solid-phase bonding.
Therefore, in the friction welding process, a machine designed to convert mechanical energy
into heat is used in the joint to be welded using the relative motion between the workpieces.
In friction welding, three parameters control the character of a weld: the relative speed
between the workpieces, the process time and the axial force. For linear friction welding
(LFW) and orbital friction welding (OFW), it requires amplitude additionally, as the fourth
parameter. These parameters determine the amount of energy entering into the weld and the
rate of heat generation at the interface. Generally, friction welding consists of three basic
stages. In the first stage, called the warm-up stage, two components with relative motion
against each other are brought into contact and an axial compressive force is applied. The heat
generated by friction at the contact surfaces increases the temperature of the components at
the friction interface, resulting in a reduction in the yield stress of the material. Eventually, the
material cannot withstand the applied axial compressive force and plastically flows outward
to form burrs. At this stage, called axial shortening, flash formation takes place. Finally, in the
upset stage, the welding process is completed by stopping the relative motion and applying a
high upset force.
In this study, welding of CW004A R240/H065 copper and EN AW-1050A aluminium
materials will be conducted with a direct drive rotary friction welding machine. After welding
with different parameters, the effect of the parameters on the tensile strength will be
investigated. At the same time, it will be observed how different tip geometries affect the
tensile strength of the samples welded using the same parameter value. At the end of the
study, the findings will be compared; the effects of the parameters will be discussed and
presented graphically.
Keywords: rotary friction welding, CW004A R240/H065 copper, EN AW-1050A
aluminium, tensile strength, tip geometry
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1.
INTRODUCTION
Friction welding is a solid state joining process that can produce high quality welds between
two components with similar or different compositions. The two parts in friction welding are
forced to rub against each other, thus generating heat at the interface. The friction softens the
parts on both sides of the interface and then these parts flow towards each other, starting the
welding process. After sufficient heat is generated, the frictional action is terminated and the
pressure is maintained or increased for a period of time to promote solid-phase bonding.
Therefore, in the friction welding process, a machine designed to convert mechanical energy
into heat is used in the joint to be welded using the relative motion between the
workpieces.[1]
There are three main classes of friction welding, which are rotational, linear and orbital which
are essentially named after their way of moving. In rotational friction welding, a workpiece
stays still, only moves forward, the other part rotates about its horizontal axis. It is the most
primitive type of those mentioned. These then brought together to rub against each other with
a certain amount of pressure, which will result in heat energy to be created to form the
necessary bond. Rotational welding separates within each other to two different subtypes,
according to the way of this rotational energy to be generated; direct drive and inertia. Linear
friction welding (LFW), parts are subjected to a friction by a small linear displacement
(amplitude). This method is in literature since the 1980’s. Finally, orbital friction welding
(OFW) could be described as a combination of linear and rotational movement. This process
includes one of the parts to move in a relative two-dimensional curve. When the movement
ceases, the parts must be aligned in the correct position in order for them to be fit for
usage[2].
2.
WELDING PARAMETERS
There are three main parameters that controls the characteristics of the weld bond; relative
velocity, process duration and axial force. There is a fourth parameter for both the LFW and
OFW, which is aforementioned amplitude. These basically determine the energy that goes
into the weld and heat generation that occurs in the interface.
Usually, there are three fundamental steps to the friction welding. The first is called heat-up
stage, and here, parts that has relative movement against each other is brought together with a
predetermined axial pressure (called friction pressure). Second phase is called burn-off stage.
Heat energy that is produced with friction increases the temperature (average kinetic energy
of the particles) of components in the contact faces, and that results in decrease of flow stress
of both materials, then both components are not able to resist to the axial forces that are being
applied and starts moving to form bonds with each other by a diffusion mechanism, and some,
moves outward to develop flash. The final stage, forging stage, the movement stops and
already bonded piece is subjected to even more axial pressure to finish the process[3].
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Figure 2.1. Stages of Friction Welding[1]
3.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Friction welding has a numerous advantages when compared to other traditional methods that
are more popular, the biggest being that in the weld interface, the mechanical energy is
converted directly into thermal energy. High rate of change of temperature with respect to
distance is accountable for a tiny heat affected zone (HAZ). Narrow HAZ means minimum
weld distortion. Process is also energy-efficient, the bonds occur in seconds. Furthermore, in
burn-off and forging stages, excess material that is in hot plastic phase is pushed out of the
weld interface, which is interpreted as surface contaminations and oxides are expelled. Since
it is called a solid state welding, slag inclusion, porosity and other imperfections are not
seen[4].

Figure 3.1. Friction Weldable Materials Matrix [1]
Many different materials that cannot be joined using conventional techniques can be merged
together with friction welding. For example, AISI / SAE 1045, 1095, 4130 and 4140 are
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commonly a subject of this type of welding[1]. Unlike fusion welding where there are melting
and solidification, there are no need for metal filling or protective gas. The whole process is
environment and user-friendly since there are next to no fume produced during the welding,
no metal splatter and no danger of a high voltage electrical arc[5].
However, there are some limitations in this way of welding. Here, at least one of the material
need to deform plastically under the given boundary conditions. The shape and the size of
workpieces must be in a way in which the parts can be fixed, rotated or oscillated. The
machine parts that are responsible for holding the pieces must be strong enough to resist the
axial pressures and torque caused by the process altogether. In rotational friction welding,
heat generation rate is not the same throughout the operation, which results in a HAZ that
does not have the same thickness everywhere. With friction welding, usually only flat and
angular butt joints could be made[3].

Figure 3.2. Joint Types Suitable for Friction Welding[1]
4.
ROTATIONAL FRICTION WELDING
4.1 Variants
Rotary friction welding is by far the most common used form of all and also it is the oldest
kind. There are two main types, based on how the rotational energy is converted into the
friction energy; direct drive and inertia. Direct drive means that the chuck that holds one piece
is directly connected to the engine that rotates it. It is being used since 1940’s. The other type,
inertia, is developed in 1960’s, which relies on a flywheel for the completion of welding[1].

Figure 4.1.1. Direct Drive Friction Welding Machine[6]
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Figure.4.1.2. General Mechanism of Direct Drive Friction Welding Machine[1]

4.2. Direct Drive Friction Welding
In direct drive process, one of the pieces stands still while the other rotates in a constant
angular velocity. Then, a pressure is applied to start the friction between the material. When a
predetermined friction time of an axial shortening is reached, the engine is stopped
immediately and a breaking mechanism used to stop the rotation movement. Finally, an
additional pressure is applied to the workpieces until the parts cool down.
Main parameters to be considered in the direct drive rotation friction welding are rotation
speed, axial force, friction time, forging force and forging time. These influence the energy
input and the heat generation in the weld interface. It should be noted that the heat generation
rate is not uniform throughout the said interface and it also varies in each welding state. There
is a burn-off in the workpieces during the welding, which means that there is a change in
torque.

Figure 4.2.1. Change of Parameters for Direct Drive Friction Welding Machine
According to Time[3]
In initial phase, the torque value reaches to its maximum value quickly, slowly reaching to its
equilibrium value. A rapid rise and gradual decline in torque is explained with the surface
imperfections clamping and then breaking off, and after the softening of the friction surfaces.
The torque stays somehow constant and it is an indication of a balance of strain hardening and
temperature softening. Forging starts at the third phase while the breaking is initiated. Engine
shaft is stopped and the part slows down according to the breaking time. Axial forces are
increased to ensure forging to serve its purpose. Friction torque rises up again and then falls to
zero sharply[4].
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5. EXPERIMENTAL WORK
The materials, CW004A R240/H065 copper and EN AW-1050A aluminium, are welded with
a direct drive rotational friction welding machine that belongs to Kalıpsan Savunma Havacılık
Metal Kalıp Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Coppers had 16 mm diameter and 150 mm length.
Aluminiums had 22 mm diameter and 150 mm length. There are two different experiments
done.
In the first part, welding parameters have been changed for every specimen, as can be seen
below. The reasoning behind this is to see how does every parameter affects the tensile
strength of the welding.
In the second part, an investigation about whether the tip geometry affects the tensile strength
or not. There is a similar study done in this subject before, and it was the inspiration for this
section[7]. Each specimen is welded with the same exact parameters. Only the aluminium
parts’ geometry is subjected to a change.
Table 5.1. Parameters Used in the First Part of the Experiments
Friction
Upset
Friction
Friction
Upset Time
Pressure
Pressure
Specimen
Speed (rpm)
Time (s)
(s)
(kg/cm2)
(kg/cm2)
852
9
0,5
22
1
1
852
11
0,5
22
1
2
852
13
0,5
22
1
3
852
15
0,5
22
1
4
852
17
0,5
22
1
5
852
13
0,1
22
1
6
852
13
0,3
22
1
7
852
13
0,5
22
1
8
852
13
0,7
22
1
9
852
13
0,9
22
1
10
852
13
0,5
18
1
11
852
13
0,5
20
1
12
852
13
0,5
22
1
13
852
13
0,5
24
1
14
852
13
0,5
26
1
15
852
13
0,5
22
0,6
16
852
13
0,5
22
0,8
17
852
13
0,5
22
1
18
852
13
0,5
22
1,2
19
852
13
0,5
22
1,4
20
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Table 5.2. Parameters Used in the Second Part of the Experiments
Friction
Upset
Friction
Friction
Upset Time
Pressure
Pressure
Specimen
(s)
Speed (rpm)
Time (s)
(kg/cm2)
(kg/cm2)
852
13
0,5
22
1
3

Figure 5.1. 16 mm Diameter with 5 mm Depth

Figure 5.2. 30° Tapered

Figure 5.3. 45° Tapered
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Figure 5.4. 60° Tapered

Figure 5.4. 2 mm Hole with 14 mm Diameter

Figure 5.5. 4 mm Hole with 14 mm Diameter
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Figure 5.6. 6 mm Hole with 14 mm Diameter
To determine the tensile strength of the specimens, TS ISO 6892-1 (Metallic materials Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature) standard has been used. Tests
have been conducted with a Zwick 250 kN tensile tester. In order for the tensile strengths to
be measured, aluminium part of the specimens were buffed down with a lathe to 16 mm
diameter, and the total length of the final parts were 240 mm, 120 mm in each side. There was
a total of 27 specimens.

Figure 5.7. Tensile Test Machine[8]

Figure 5.8. Tensile Test Specimens
5.1. Tensile Test Results For the First Part
Maximum forces that could be applied to each specimen can be seen below.
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Table 5.1.1. Maxiumum Tensile Forces Applied per Specimen
Specimen
Maximum Force (kN)
15,57
1
13,61
2
16,10
3
16,14
4
13,57
5
16,04
6
13,80
7
16,04
8
16,37
9
13,57
10
13,75
11
16,46
12
13,65
13
16,51
14
13,71
15
13,41
16
16,16
17
14,05
18
15,85
19
16,37
20

Below, you may see the graphical changes for each parameter change.

Graph 5.1.1. Friction Pressure - Fmax
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In the Graph 5.1.1 as the friction pressure rises, there are fluctiation in the maximum force
values. At first it starts higher, 15.7 kN, then it gets down at 11 kg/cm2 friction pressure. It
rises at 13 kg/cm2, stays still for a while, then lowers for a final time at 17 kg/cm2. The highest
value of maximum force has been observed with friction pressure of 15 kg/cm2, 16.14 kN,
lowest being at 17 kg/cm2 of pressure, 13,57 kN.

Graph 5.1.2. Friction Time - Fmax
In the Graph 5.1.2. as the friction time rises, there are different responses of maximum force
that could be applied to the specimens. Again, at first it starts higher, 16.04 kN, then it lowers
at 0.3 s to 13.8 kN. It rises at 0.5 s, stays steady for a while and finally drops down to a force
of 13.57 kN at 0.9 s friction time. The highest value of maximum force has been observed
with friction time of 0.7 s, lowest at 0.9 s.

Graph 5.1.3. Forging Pressure - Fmax
Graph 5.1.3. shows the maximum force applied against the forging pressure. There is a rise in
maximum force at first, from 13.75 kN to 16.46 kN, then it decreases to 13.65 kN at 22
kg/cm2 of forging pressure. This fluctuation keeps going until the last forging pressure value.
Highest observed maximum force is 16.51 kN with 24 kg/cm2.
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Graph 5.1.4. Forging Time - Fmax
Graph 5.1.4. shows the change in maximum force with respect to forging time. The graph
starts at the lowest tensile force obtained in the figure, 13.41 kg/cm2 at 0.6 s. It rose to 16.16
kN at 0.8 s before decreasing. After 1 s, the graph showed a increase in Fmax. Highest value is
obtained at the last value for forging time, 16.37 kN when the parts are subjected to a 1.4 s of
forging time.
5.2. Tensile Test Results For the Second Part
Here, the effect of tip geometry on the maximum tensile force could be seen in the table
below.
Table 5.2.1. Effect of Tip Geometry to Maximum Tensile Force per Specimen
Specimen
Maximum Force (kN)
14
16 mm Diameter with 5 mm Depth
16,38
30° Tapered
13,84
60° Tapered
-45° Tapered
13,60
2 mm Hole with 14 mm Diameter
13,59
4 mm Hole with 14 mm Diameter
14,21
6 mm Hole with 14 mm Diameter
The change could be seen graphically for the maximum tensile force below.

Graph 5.2.1. Tip Geometry-Fmax
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Graph 5.2.1. shows us how different tip geometries affected the Fmax values. In the graph, the
highest value is obtained with 30° tapered aluminium tip, 16.38 kN. The tip with 16 mm
diameter and 5 mm depth showed the least maximum force applied, just 14 kN. The graph is
seen steady with other geometries.
6. SUMMARY
A summary of the results from the experiments could be expressed as below:
1. Tensile tests are done according to TS ISO 6892-1 (Metallic materials - Tensile testing
- Part 1: Method of test at room temperature) standard. There are two parts in the
experimental work. In the first part, each welded specimen had a different parameter,
and the same tip geometry. In the second part, aluminium rods’ tip geometry had been
changed, but the welding parameters are kept the same throughout.
2. The maximum tensile forces that could be applied to the welded specimens is written
per specimen in the corresponding part, supported with graphs that shows the
parametric change versus tensile force. Each specimen snapped at the aluminium side,
so the tensile strength of the weld area could not be measured, therefore each
specimen shows that the weld regions has enough strength.
3. The mean for the first part is 15.037 kN and standard deviation is 1.248.
4. In the second part of the experiments, the results are very similar. All of the samples,
except one, has fractured at the aluminium side. Specimen with 45° tapered tip
snapped in buffing down process. There may be numerous reasons. Parts could be
welded with a little slant, which will result in the parts being non-concentric and
therefore would not have the desired weld quality. The tapering angle might not be
suitable for friction welding.
5. Again, in the second part, specimen with 6 mm hole has fractured exactly at the weld
region, the only specimen to achieve that throughout the whole experimental process.
It is believed that in the welding process, where the part plastically flows, the hole
might not be filled sufficiently, or had not been filled at all.
6. The mean for the second part is 14.27 kN and standard deviation is 0.968.

Figure 6.1. Sample Fractured Specimen
7. FUTURE WORK
In light of the work done here, there are numerous things that could be done in the future.
1. More specimens could be welded with many other different parameters so that there
would be more options to be tested. In this experiment the friction speed parameter
stayed same, so in the future effects of this parameter could also be a subject of work
by changing it to different values.
2. Microstructure of each specimen at the joints could be observed under microscope. It
would give the observer the chance to see how the particle structure changes. Energy-
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dispersive X-ray analysis (EDS) could be carried out to see which intermetallic bonds
are forming at the joints.
Hardness values could be tested along the joints. It is expected to change at the joint,
however with Vickers micro hardness analysis the changes could be seen more
precisely.
Optimization techniques (such as particle swarm optimization) could be utilized to
find the highest possible maximum force and highest hardness value at the joint
theoretically and then specimens could be welded and proved. The literature shows
different algorithms, experiments could also be designed to see how each of them
performs.
The specimen that has been welded with 6 mm hole on the tip of the aluminium part
could be examined by cutting it in the middle horizontally to prove the theory that if
the hole is adequate, or there is no material flown into it. Also
The copper side could be with a different tip geometry while this time aluminium
stays the same, or both parts might have different geometry, and the combinations of
them could be tested in various ways.
Parts with the same diameter could be welded with the parameters used here to see
that if these new specimens would give out similar results.
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