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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and
solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
♦ Make sure your computer has a microphone and is working.
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H- 1 Necip Altay EREN

5. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS
19 May, 2021 Samsun, Turkey
ZOOM ID: 843 3379 5168
PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-1 | HALL-1
Ankara Local Time: 10:00–12:30
MODERATOR: Prof. Dr. İsmail Karacan
Authors
Öğr. Gör. Necip Altay
EREN
Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin
DEMİR
Doç. Dr. Üyesi Aslı Ülke
KESKİN

Affiliation
Gaziantep University, Turkey
KTO Karatay University, Turkey
Ondokuzmayıs University, Turkey

Md. Mahbubor Rahman
Tuba Demirel

Erciyes University, Turkey

Prof. Dr. İsmail Karacan
Dr. Öğr. Üyesi Alper
Turan Alan

Artvin Çoruh University, Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim
İLGÜN

Presentation title
EFFECTS OF STEEL FIBERS ON IMPACT RESISTANCE OF CONCRETE
SLABS

HYDRAULIC MODEL CALIBRATION IN FLOOD MODELING (SAMPLE OF
SAMSUN MERT RIVER)
Structural Characterization of Ammonium Persulfate Integrated and
Thermally Stabilized Poly(acrylonitrile) Multifilament for Carbon Fiber
Production
INDIVIDUALS’ SENSITIVITY TO DATA PRIVACY AND THEIR
EXPERIENCE WITH PRIVACY SETTINGS

Arş. Gör. Dr. Ahmad Javit
ZİA
Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin
DEMİR

KTO Karatay University, Turkey

DETERMINATION OF SINGLE LAYER WALL DEFORMATION BY USING
IMAGE PROCESSING TECHNIQUES

Ankara Yıldırım Beyazıt University,
Turkey

INVESTIGATION OF TRANSMISSION, MORPHOLOGICAL PROPERTIES
OF h-BN CERAMIC MATERIALS

Arş. Gör. Abdullah
MÜSEVİTOĞLU
Arş. Gör. Sadrettin
SANCIOĞLU
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Yunus Emre KANAT
Gökçe TOKEL

Tokat Gaziosmanpaşa University,
Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Ferit
YAKAR
Merve BOZDEMİR

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Prof. Dr. Hüseyin
GENÇCELEP
Muharrem BAL

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Doç. Dr. Banu EREN
Dr. Öğr. Üyesi Gülden
ASAN

Hitit University, Turkey

USE OF URBAN TRANSFORMATION CONCRETE WASTES IN THE
PRODUCTION OF PREFABRICATED CONCRETE COATING ELEMENT

DETERMINATION OF STORAGE STABILITY OF HEAT TREATED TAIL
OIL
MALE INFERTILITY AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES
THE EFFECT OF BORAX ON COPPER CORROSION

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

5. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS
19 May, 2021 Samsun, Turkey
ZOOM ID: 843 3379 5168
PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-1 | HALL-2
Ankara Local Time: 10:00–12:30
MODERATOR: Doç. Dr. Gökçe HACIOĞLU
Authors
Habib Taha KÖSE
Doç. Dr. Gökçe HACIOĞLU
Nihal GÜL

Affiliation
Karadeniz Teknik Univerity, Turkey
İstanbul Gelişim University, Turkey

Doç. Dr. Belgin GENÇ
ÖZTOPRAK

Kocaeli University, Turkey

Vildan OTMAN
Prof. Dr. Sırma TURGUT
Prof. Dr. Fehmi YAZICI
Burcu Nur KANBEROĞLU
Dr. Uğur AYBARÇ

Yıldız Technical University, Turkey
Ondokuz Mayıs University, Turkey
CMS Jant ve Makine San A.Ş.

Prof. Dr. M. Özgür
SEYDİBEYOĞLU

İzmir Katip Çelebi University, Turkey

Dr. Uğur AYBARÇ

CMS Jant ve Makine San A.Ş.

Prof. Dr. M. Özgür
SEYDİBEYOĞLU

İzmir Katip Çelebi University, Turkey

Gürkan KIR
Ondokuz Mayıs University, Turkey

Öğr. Gör. Dr. Utku
ZEYBEKOĞLU
Doç. Dr. Aslı ÜLKE KESKİN
Öğr. Gör. Ali Kemal ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Erkan
BAHÇE

Sinop University, Turkey
Munzur University, Turkey
İnönü University, Turkey

Prof. Dr. Fehmi YAZICI
Dr.Öğr. Üyesi Şirin OBA
İLTER

Ondokuz Mayıs University, Turkey
Amasya University, Turkey

Figen ÖNDER
Öğr. Gör. Ali Kemal ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Erkan
BAHÇE

Munzur University, Turkey
İnönü University, Turkey

Presentation title
DETECTION OF IMPULSIVE NOISE BY NULL SUBCARRIERS FOR INVEHICLE POWER LINE COMMUNICATION SYSTEMS

INVESTIGATION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF FIBER REINFORCED
POLYMER (FRP) COMPOSITE MATERIALS
THE EFFECT OF RE-FUNCTIONING INDUSTRIAL HERITAGE AREAS ON
URBAN MEMORY: KOCAELİ - İZMİT SEKAPARK
THE USE OF QUINOA FLOUR AND MILK IN ICE CREAM PRODUCTION
The Effect of Hot Isostatic Press Method on the Development of
Mechanical Properties of A356 Matrix Composites with Graphene

Investigation of A356 Matrix Composites with n-Al2O3 Produced by
Hot Isostatic Press Method
HOMOGENITY ANALYSIS OF THE PRECIPITATION, TEMPERATURE
AND WIND SPEED SERIES: SAMSUN EXAMPLE
FINITE ELEMENT ANALYZE OF THE WEAR PROPERTIES OF
MULTILAYER THIN FILM-COATED Ti13Nb13Zr ALLOY
OLEOGEL PRODUCTION FROM FIG SEED OIL
EFFECT OF THERMAL AGING TIME ON THE MICROSTRUCTURE OF
THE Ti13Nb13Zr ALLOY

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

5. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS
19 May, 2021 Samsun, Turkey
ZOOM ID: 843 3379 5168
PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-1 | HALL-3
Ankara Local Time: 10:00–12:30
MODERATOR: Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Baki ÇİFTCİ
Authors
Dr. Emre BİRİNCİ

Affiliation
Kastamonu University, Turkey

Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Baki
ÇİFTCİ
Dr. Öğr. Üyesi Meltem
Kökdener
Müjgan Şahin Yurtgan
Betül ÖZKAN

Selçuk University, Turkey
Samsun Ondokuz Mayıs University,
Turkey
Harran University, Turkey

Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Esra AKAN
Arş. Gör. Dr. Emel ÖZ
Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU

Atatürk University, Turkey
Ondokuz Mayıs University, Turkey

Zeynep COŞAR
Nihal YILDIZ

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Prof. Dr. Ünal
ZEYBEKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Can Doğan
VURDU
Prof. Dr. Mehmet BİREY
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fırat
KARABULUT
Aylin YASEMİN

Kastamonu University, Turkey
Ankara University, Turkey
Osmaniye Korkut Ata University,
Turkey

Presentation title
THE EFFECT OF CUTTING DIRECTIONS ON THE SCREW DIRECT
WITHDRAWAL RESISTANCE IN FIR WOOD (Abies nordmanniana
subsp. Equi-trojani)

PREPUBERTAL INJECTION OF JAPANESE QUAIL WITH CHICKEN GnRHI AND ITS EFFECT ON FOOD CONSUPTION, EGG WEIGHT AND EGG
MASS
THE EFFECT OF SOIL TYPE AND MOISTURE LEVEL ON THE
DEVELOPMENT OF LUCILLA SERICATA (MEIGEN 1826) (DIPTERA:
CALLIPHORIDAE)
THE EFFECTS OF COMMERCIAL MICROBIAL FERTILIZERS ON SOIL
ENZYME ACTIVITY AND SOIL MICROFLORA

COMPARISON OF THE SPECIES OF Microtus guentheri and Microtus
hartingi (RODENTIA: MAMMALIA) USING GEOMETRIC
MORPHOMETRIC METHODS

EFFECT OF DIFFERENT COOKING METHODS ON THE MYOFIBRILLAR
PROTEIN PROFILE OF MEAT
CLASSICAL MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE KARYOTYPICAL
PROPERTIES AND SKULL AND MANDIBULAR PROPERTIES OF
Microtus guentheri and Microtus hartingi

SOME CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL PEST DISTRIBUTED IN
RIZE Ricania simulans (Kalker, 1851) (HEMIPTERA: RICANIDAE)
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF NO 6 PC 10 H 16
SINGLE CRYSTAL

PRODUCTION OF CALCIUM HEXABORIDE BY SOLID PHASE REACTION
METHOD

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

5. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS
19 May, 2021 Samsun, Turkey
ZOOM ID: 843 3379 5168
PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-1 | HALL-4
Ankara Local Time: 10:00–12:30
MODERATOR: Doç. Dr. Banu Eren
Authors
Meriç Emre BOSTANCI
Murat Can MOLLAOĞLU

Affiliation
Sivas Numune Hospital, Turkey

Emine Yazıcı
Doç. Dr. Emine Dıraman
Araş. Gör. Dr. Fatma
Gönül Solmaz

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Doç. Dr. Banu Eren
Prof. Dr. Zafer Eren

Presentation title
Frequency of Intestinal Metaplasia in Patients Undergoing Upper
Gastrointestinal Endoscopy
HEPATOTOXICITY AND DETOXIFICATION OF ISONIAZID AND
RIFAMPICIN

Dr. Birol Sezgin
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi,
Turkey

Dr. Ahmet Can Sarı
Dr. Gözde Sarı
Dr.Tahsin Oğuz Ertekin

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Araş. Gör. Dr. Fatma
Gönül Solmaz

75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi, Turkey

Current Approaches to Tumor Biochemical Markers

Duygu Yaver
Hatice Selin Yıldırım
Nurşah Arı

Marmara University, Turkey

Periodontal Treatment of Intraoral Hemangioma: A Case Report

Ondokuz Mayıs University, Turkey

CYTOKINE and CYTOKINE STORM

Amasya University, Turkey

Some Calculation Methods Used in the Evaluation of Phytoremediation
Properties of Native Plants

Leyla Cinel
Leyla Kuru
Doç. Dr. Banu EREN
Dr. Fatma Gönül SOLMAZ
Doç. Dr. Emine DIRAMAN
Prof. Dr. Zafer EREN
Dr. Öğr. Üyesi Veli
ÇELİKTAŞ
Prof. Dr. Necattin
TÜRKMEN

Çukurova University, Turkey

Meltem BULUT
Prof. Dr. Ünal
ZEYBEKOĞLU

Ondokuz Mayıs University, Turkey

Buğrahan ZENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep
HASIRCI TUĞCU

Karadeniz Teknik Univerity, Turkey

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT FOOD AND
TEMPERATURE ENVIRONMENTS ON THE GROWTH PERIODS OF THE
Sarcophaga crassipalpis (Macquart, 1839) (SARCOPHAGIDAE:
DIPTERA: INSECTA) TYPES WITH FORENSIC IMPORTANCE
5G TECHNOLOGY & NETWORK SLICING ENABLING THE SMART GRID

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)

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

5. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS
19 May, 2021 Samsun, Turkey
ZOOM ID: 843 3379 5168
PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-2 | HALL-1
Ankara Local Time: 13:00–15:30
MODERATOR: Öğr. Gör. Dr. Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
Authors

Affiliation

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Gül
YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Emrah
DOĞAN

İstanbul Gelişim University, Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Onur
ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Dr. Mehmet
DEMİRDÖĞMEZ

Harran University, Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz
TURGUTER

Marmara University, Turkey

Arş. Grv. Dr. Hakan KAYA
Elçin YAVUZ

Bitlis Eren University, Turkey
İstanbul Aydın University, Turkey

Riya Fagna
Ankita Yadav

Manav Rachna University, India

Aparna Vyas
Dr. Öğr. Üyesi Neşet Deniz
TURGAY
Dr. Gülcan ÖZKUM
Havva Demir Egin
Dr. Erkan AYDIN
Yunus TAŞTAN
Dr. Erkan AYDIN
Ufuk HEDEYCİ

Doğu Akdeniz University, Turkey
Kocaeli University, Turkey
Kırıkkale University, Turkey
MEB, Turkey
Van Yüzüncü Yıl University, Turkey
MEB, Turkey
Van Yüzüncü Yıl University, Turkey

EXAMINATION OF CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN AIR CARGO
TRANSPORT AND FOREIGN TRADE
ONLINE MARKET PLACES AND ITS EFFECTS ON CONSUMER
BEHAVIOR

EXAMINING THE INFLATION-GROWTH RELATIONSHIP FOR THE
"FRAGILE FIVE" IN THE FRAMEWORK OF THE MUNDELL-TOBIN
EFFECT
EVALUATION OF THE 2020 TOURISM SEASON IN THE SCOPE OF
CRISIS MANAGEMENT A REVIEW ON TRAVEL AGENCIES
Noise Removal from Images Using Shearlet Transform

MOD P LEIBNIZ HOPF ALGEBRA AND THE CONJUGATION IN THE MOD
P STEENROD ALGEBRA
PRIME GAMMA RINGS WITH DERIVATION
RECIDIVISM IN TURKISH CRIMINAL LAW

EXAMINATION OF WRITING AND WRITING LESSON IN THE CONTEXT
OF TEACHERS' VIEWS
EXAMINATION OF TEXTS IN MIDDLE SCHOOL 8TH GRADE TURKISH
TEXTBOOK IN TERMS OF TEXT-PICTURE HARMONY

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

5. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS
19 May, 2021 Samsun, Turkey
ZOOM ID: 843 3379 5168
PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-2 | HALL-2
Ankara Local Time: 13:00–15:30
MODERATOR: Prof. Dr. Dilber ULAŞ
Authors
BİLAL ERDOĞAN
Prof. Dr. Rufat Latif oğlu
Öğr. Gör. Dr. Şehmus
ÜNVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Nesrullah
OKAN
Büşra Kahraman

Affiliation
Nahçıvcan University, Turkey
Osmaniye Korkut Ata University,
Turkey
Fırat University, Turkey
Kırıkkale University, Turkey

Prof. Dr. Dilber Ulaş

Ankara University, Turkey

Ertaç KOCA
Prof. Dr. Dilber ULAŞ
Arş. Gör. Hande Cansın
KAZANÇ

Ankara University, Turkey

Çankaya University, Turkey

Doç. Dr. Hatice
ÇALIPINAR

Hacettepe Univerity, Turkey

Nigar ADİLOVA

AMEA, Azerbaijan

Prof. Dr. Recep Cengiz
AKÇAY

THE CONDITIONS OF TA’WÎL THROUGH OMIY/HAZF ACCORDING TO
IBN HISHAM
Negative Psychological Effects of Covid-19 Process on Individuals and
Investigation of Individuals' Coping Styles
ON DIALECT, PERSON, AND PLACE NAMES IN AKBELEN VILLAGE

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR INNOVATIVE SOLUTIONS RELATED
TO SUSTAINABILITY
A FOCUS GROUP STUDY BY PARTICIPATION OF GAME DEVELOPERS
ON IMPACTS OF DIGITAL GAMES FROM THE PERSPECTIVE OF
SUSTAINABILITY
ANALYSIS OF NANOTECHNOLOGY EDUCATION IN TURKISH
UNIVERSITIES
DIRECTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES AFFECTING POLITICAL CULTURE

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' PERCEPTIONS OF CHANGE
FATIGUE AND LEVELS OF RESISTANCE TO CHANGE

Kafkas University, Turkey

PHYSICAL AWARENESS IN STUDENTS STUDYING PROFESSIONAL
MUSIC EDUCATION

Dr. Öğr. Üyesi Erengül
BODUÇ

Arş. Gör. Dr. Levent
ÇINARDAL

The Place and Importance of Avicenna in Our Music History

İstanbul Aydın University, Turkey

Abuzer TURAN

Dr. Öğr. Üyesi F. Ceyda
ÇINARDAL

Presentation title

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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19.05.2021 | SESSION-2 | HALL-3
Ankara Local Time: 13:00–15:30
MODERATOR: Öğr. Gör. Dr. Arzuhan ŞIHOĞLU TEPE
Authors

Affiliation

Öğr. Gör. Dr. Arzuhan
ŞIHOĞLU TEPE

Kilis 7 Aralık University, Turkey

Op. Dr. Ertuğrul ŞAHİN

İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Öğr. Gör. Dr. Efraim
GÜZEL

Çukurova University, Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Onur
TOSUN

Karadeniz Teknik Univerity, Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin
CÖMERTPAY
Melike Nazan AĞAÇ

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Univerity, Turkey

Tuğçe AKSOY
Doç. Dr. Jale ÇATAK
Doç. Dr. Mustafa YAMAN
Öğr. Gör. Halime UĞUR
Esra YILDIRIM SERVİ

İstanbul Sabahattin Zaim University,
Turkey
Kütahya Sağlık Bilimleri University,
Turkey

Ömer Faruk MIZRAK
Dr. Burak TANRIVERDİ
Dr. Hasan ALTINKAYNAK

Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet
Hastanesi
Konya Şehir Hastanesi

Op. Dr. Semih Öner
Prof. Dr. Fatma Yülek
Prof. Dr. Sevil Çaylı
Dr. Ebru Alimoğulları
Araş. Gör. Dr. Rasul
Guliyev

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Turkey
Ondokuz Mayıs University, Turkey

Araş. Gör. Dr. Doğukan
Sevli
Prof. RAMİZ AZİZOV

Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet
Hastanesi

Zonguldak Bülent Ecevit University,
Turkey
Azerbaijan National Conservatory

Presentation title
INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ETHANOL AND WATER EXTRACTS
ISOLATED FROM PISTACIA TEREBINTHUS SUBSP. TEREBINTHUS

5. METAKARP BOYUN KIRIKLARIN AÇILANMASININ ÖLÇÜMÜNDE
AKILLI TELEFON UYGULAMASI KULLANIMI

SILENT DANGER: A CASE WITH A MULTIORGAN-INVOLVEMENT AND
HYDATIC CYST DISEASE
FIRST DETECTION OF MICROSPORIDIA PATHOGEN FROM
SYMMORPHUS BIFASCIATUS (LINNAEUS, 1760) (HYMENOPTERA
VESPIDAE) IN TURKEY

THE EFFECT OF THE AMOUNT OF FETAL BOVINE SERUM ON THE
GROWTH OF THREE CANCER CELL LINES AND ONE HEALTHY CELL
POPULATION
DETERMINATION OF MALONDIALDEHYDE (MDA) BIOACCESSIBILITY
IN CHOCOLATES BY IN VITRO DIGESTION
COMPARISON OF EFFICACY AND SAFETY OF PHOTODYNAMIC
THERAPY USING HALF-DOSE OF VERTEPORFIN OR HALF-FLUENCE OF
LASER LIGHT FOR THE TREATMENT OF CHRONIC CENTRAL SEROUS
CHORIORETINOPATHY
Is there a Critical Size Defect for Extraocular Muscles?
COMPARATIVE EVALUATION OF HEALING AFTER FRENECTOMY WITH
ND-YAG LASER AND CONVENTIONAL SURGERY: A CASE REPORT
THE SIGNATURE OF FARABI IN THE DEVELOPMENT OF MUSIC
SCIENCE

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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19 May, 2021 Samsun, Turkey
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PASSCODE: 191919

19.05.2021 | SESSION-2 | HALL-3
Ankara Local Time: 13:00–15:30
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KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQDA İNNOVASİYA SİYASƏTİ
INNOVATION POLICY IN SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
Anar Abbas oğlu ZEYNALOV
ORCID ID: 0000-0003-3111-4951
Xülasə
Tədqiqatın əsas məqsədi kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin innovasiya yönümlü
fəaliyyətlərinin araşdırılması və Azərbaycandakı mövcud vəziyyətin digər ölkələrlə
qarşılaşdırılmasıdır. Eyni zamanda, qloballaşan dünyada rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın
formalaşmasında və inkişafında innovativ sahibkarlığın təsir mexanizmlərinin öyrənilməsi və
Azərbaycan iqtisadiyyatındakı innovasiya yönümlü fəaliyyətin cari vəziyyətinin təhlili,
iqtisadi inkişafa innovativ fəaliyyətin verdiyi töhfələrin müəyyənləşdirilməsidir.
Yeni əsrdə bilik istehsalı və texnoloji inkişaf sürətləndi və beynəlxalq bazarlarda rəqabət edə
biləcək istehsal texnologiyaları üstünlük təşkil etməyə başladı. Bu çərçivədə istehlakçı
seçimlərinə önəm verən, daxili resurslardan istifadə edə bilən, müasir idarəetmə yanaşmasını
mənimsəyən, tədqiqat və inkişaf, innovasiya yönümlü fəaliyyətə yönələn bazar subyektləri
iqtisadiyyatda əhəmiyyət qazandı.
Qloballaşma ilə bərabər KOS-lar üçün innovasiya yönümlü fəaliyyətin tətbiq edilməsi zəruri
hall almışdır. Belə ki, daima artan və dəyişən istehlakçı tələbi və ehtiyacları sonsuzdur və bu
səbəbdən də, tələbat mümkün qədər tez qarşılanmalıdır. KOS-ların iri bazar subyektlərinə
nisbətən çevik quruluşa sahib olmaları, dəyişən istehlakçı tələbinə daha tez qarşılıq verir və
dəyişən istehsal amillərinə və innovasiyaya daha sürətli uyğunlaşma üstünlüyünə sahibdir
Mövcud iqtisadi konyunkturada kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadiyyatın dəstəklənməsində,
məşğulluğun artırılmasında, innovasiya, regionların inkişafında əhəmiyyətli gücə sahibdir. Bu
səbəbdən KOS-lar ölkə iqtisadiyyatında mühüm iqtisadi aktordur. Bu səbəbdən də, fərqli
sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə sahib bir çox ölkələr kiçik və orta sahibkarlıq
fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün hər cür dəstək verirlər.
Açar sözlər: kiçik və orta sahibkarlıq, innovasiya, iqtisadi inkişaf, innovativ inkişaf.
Abstract
The main purpose of the study is to study the innovative activities of small and medium
enterprises and to compare the current situation in Azerbaijan with other countries. At the
same time, the study of the mechanisms of influence of innovative entrepreneurship in the
formation and development of a competitive economy in a globalizing world and the analysis
of the current state of innovation-oriented activity in the Azerbaijani economy, identification
of contributions to economic development.
In the new century, knowledge production and technological development have accelerated,
and production technologies that can compete in international markets have begun to
dominate. In this context, market entities that pay attention to consumer choices, use internal
resources, adopt a modern management approach, and focus on research and development and
innovation-oriented activities have gained importance in the economy.
Along with globalization, the introduction of innovative activities for SMEs has become
necessary. Thus, the ever-increasing and ever-changing consumer demand and needs are
infinite, and therefore, demand must be met as soon as possible. SMEs have a more flexible
structure than large market participants, respond more quickly to changing consumer demand,
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and have the advantage of adapting more quickly to changing factors of production and
innovation.
In the current economic situation, small and medium enterprises have a significant role in
supporting the economy, increasing employment, innovation and regional development. For
this reason, SMEs are an important economic player in the country's economy. For this
reason, many countries with different levels of socio-economic development provide all
possible support to stimulate small and medium enterprises.
Keywords: small and medium business, innovation, economic development, innovative
development.
1. Giriş.
İqtisadiyyatda inkişafı stimullaşdıran sosial-iqtisadi strukturun formalaşması əsrimizdə
cəmiyyətin rifahı üçün son dərəcə vacibdir. Əlbətdə, iqtisadi formanı və sosial dinamikanı
aktivləşdirəcək yüksək əlavə dəyəri olan və istehsal artımını reallaşdıracaq sistemin
mövcudluğu sürətli inkişafı təmin edəcəkdir. Bu istiqamətdə inkişaf və rəqabət üstünlüyünü
təyin edən texnologiyadır. Texnologiya və innovasiya məhsuldarlığın artırılmasında və
davamlı, uzunmüddətli iqtisadi artımın təmin olunmasında əsas amillərdən biridir. Bu gün
belə bir strukturun formalaşdırılması yalnız kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ilə
mümkündür. Rəqabət mühitinin formalaşmasını təmin edən, bazar iqtisadiyyatının əsasını
təşkil edən və informasiya əsrində çeviklik göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
texnoloji inkişafın əsas mənbəyidir. İqtisadiyyatının önəmli bir hissəsi kiçik və orta
sahibkarlığa əsaslanan Azərbaycan kimi ölkələrdə texnoloji inkişaf və innovasiya üçün
əlverişli mühit yaratmaq, istehlakçıların yeni məhsullara yönəlməsini təmin etmək və
qurumlararası əməkdaşlığı təşviq etmək vacibdir.
İşsizliyin artdığı dövürlərdə və yaranan iqtisadi çətinliklərdə sosial rifah səviyyəsini və
məşğulluğu artıran kiçik və orta sahibkarlığın önəmi hər zaman vurğulanmışdır.
Qloballaşan dünyada texnologiyadakı sürətli inkişaf bir tərəfdən bazar subyektlərinin
qarşısına fürsətlər çıxartsada, digər tərəfdən rəqabət şərtlərini çətinləşdirmişdir. Rəqabət
üstünlüyü 19-cu əsirdə fiziki gücə, 20-ci əsirdə maliyyə gücünə əsaslanırdısa müasir
dövrümüzdə rəqabət üstünlüyü texnologiyanın inkişafına əsaslanmaqdadır. Əsrimizin yeni
rəqabət mühitində bazar subyektləri dəyişən şərtlərə və bazarlara uyğunlaşaraq iqtisadi
fəaliyyətlərini davam etdirməklə bərabər məhsullarında və xidmətlərində fərqliliklər yaradıb
innovativ ola bilməlidirlər.
Təbii ki, yeni rəqamət mühitində ən çox təsirlənən subyektlər kiçik və orta sahibkarlıq
subyektləridir. Bu baxımdan KOS-ların rəqabətdə dayanıqlılıq göstərə bilmələri üçün
innovasiya yönümlü fəaliyyətə yönəlmələri vacibdir. KOS-lar bir tərəfdən yaratdıqları yeni iş
imkanları, digər yandan innovasiya yönümlü fəaliyyətləri səbəbindən iqtisadiyyatda
canlanmaya səbəb olurlar. Belə ki, çevik olmaları səbəbindən innovativ dəyişikliklərə tez
adaptasiya olmaqları iqtisadi dinamizmi stimullaşdırır.
Sahibkarlıq ruhu olan KOS-lar orta sinifi gücləndirərək siyasi və iqtisadi istiqrara töhfə verir
[1]. Bu səbəbdən hökümətlər tərəfindən KOS-ların fəaliyyətinin stimullaşdırılması siyasəti
həyata keçirilir. Məşğulluğun, ixracın və istehsalın artırılması sahələrində üstünlük təşkil
etdiyi üçün kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin müxtəlif təşviq alətləri ilə dəstəklənməsi
geniş yayılmışdır. Xüsusən də bəzi ölkələrdə məşğulluq və ixracata verdiyi əhəmiyyətli
töhfələr sayəsində KOS-lara dəstək daha da güclənmişdir.
Bir çox ölkədə işsizliyin azaldılması iqtisadi siyasətin əsas məqsədini təşkil edir. Əmək
tutumlu müəssisələrin fəaliyyətinin stimullaşdırılması səbəbindən vergi dərəcələrini aşağı
salmaqla investisiyaları, dolayısı ilə məşğulluğu artırmaq mümkündür. Avropa Parlamenti də
KOS-ların vahid bazara keçid dövründə məşğulluğa müsbət təsir göstərdiyini, bazarlarda
keyfiyyət artımını təşviq etdiyini, fərqlilik yaratdığını və çevikliyin təmin edilməsində
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əhəmiyyətli bir rola sahib olduğunu bildirdi. Siyasi, iqtisadi və sosial şərtlərdəki dəyişikliklərə
reaksiya vermək qabiliyyətinə görə KOS-ların böyük şirkətlərlə müqayisədə daha yaxşı
olduqlarını da bildirdi [2].
İqtisadi artım üçün yeni bazar subyektlerinin bazara daxil olması ilə bərabər mövcud
müəssisələrin səmərəli fəaliyyəti də önəmlidir.
Texnoloji inkişaf və kapital yığımı həm yeni KOS-ların yaradılmasında, həm də mövcud
KOS-ların səmərəliliyinin artırılmasında əsas amil hesab edilir. Həm yeni texnologiyaların
yayılması, həm də kapital yığılması üçün zəruri olan maliyyə sistemləri iqtisadi artım
prosesinə əhəmiyyətli töhfə verir [3].
Tədqiqat və inkişaf (R&D) xərcləri, mövcud fiziki və insan kapitalından mümkün qədər çox
istifadə edilməsini təmin edən texnologiyaya çevrilən bilik üçün edilən investisiyalardır.
Tədqiqat və inkişaf xərcləri nə qədər artırılsa, iqtisadi artım sürəti də bir o qədər artacaqdır
[4]. Bu səbəblə elmi və texnoloji inkişaflar beynəlxalq bazarlarda böyüməyə, məhsuldarlığa,
əsas ixtiralara və sənaye rəqabətinə nail olmaq üçün ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı ən
əsas amillərdən biridir [5].

Qrafik 1. ÜDM-də tədqiqat və inkişaf xərclərinin faizi [6].
Qrafik 1-də qeyd olunduğu kimi ÜDM-də tədqiqat və inkişaf xərcləri dünya ortalamasının
üstündə olan ölkələrin iqtisadiyyatları inkişaf etmişdir. Təqdiqat və inkişaf xərcləri üzrə dünya
ortalamasının üstündə olan ölkələr bütün indekslərdə göstəricilərinə görə üst sıralarda
yerləşirlər.
2. Kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadiyyatda önəmi və yeri.
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı bir çox amillərdən asılıdır. Ən başlıca amil isə kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafıdır. KOS-lar bazar iqtisadiyyatının ən vacib elementidir və heterojon,
çevik, dinamik və tez uyğunlaşa bilən reallığa sahibdir. KOS-lar böyük dərəcədə iqtisadi artım
tempini, ümumi milli məhsulun strukturunu və keyfiyyətini müəyyənləşdirir.
Qloballaşma ilə bərabər sənaye cəmiyyətinin təməl forması olan qarışıq iqtisadi forma bazar
iqtisadiyyatı ilə, Fordist və Taylorist istehsal çevik istehsal ilə, kütləvi istehsal isə çeşitli
istehsal ilə əvəz etdi. Bu o deməkdir ki, KOS-ların irimiqyaslı müəssisələrə qarşı əhəmiyyəti
artmış və yeni dövrdə kiçik və orta müəssisələrə üstünlük verilmişdir [7].
Bazar iqtisadiyyatının əsas oyunçularından kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iqtisadiyyatın
yenidən formalaşmasında, regionların iqtisadi bazasının möhkəmlənməsində, istehsalın və
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pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ümumi həcminin artırılmasında, rəqabətin inkişafı üçün
əlverişli şəraitin yaradılmasında əhəmiyyətli rola sahibdir. Eyni zamanda məşğulluğun önəmli
dərəcədə artırılmasını, elmi və texnoloji tərəqqinin həyata keçirilməsini stimullaşdırır.
KOS-ların ÜDM-ə və məhsul istehsalına verdiyi töhfə, regionlarda əhalinin rifahına təsir
imkanları, əmək qabilliyyətli əhalinin işlə təmin olunmasında önəmi ölkə iqtisadiyyatındakı
rolunun əhəmiyyətini qeyd edir.
KOS-lar rəqabəti stimullaşdırdıqları üçün böyük bazar subyektləri yeni texnologiyanı tətbiq
etməyə və istehsalatda səmərəliliyi artırmağa çalışırlar.
Yuxarıda qeyd olunan səbəblər fonunda bir çox inkişaf etmiş ölkə sosial-iqtisadi inkişafın
davamlılığını təmin etmək məqsədi ilə, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə böyük
əhəmiyyət verir, fəaliyyətlərində hər cür dəstək verir, o cümlədən müxtəlif imtiyazlar və
subsidiyalar verir.
Peter Drucker, kiçik müəssisələrin iqtisadi inkişafın əsas katalizatorunu təmsil etdiyini bildirir.
Bu kiçik müəssisələr sosial-iqtisadi tərəqqinin onurğa sütununa çevrilərək, istenilən milli
iqtisadiyyata əsas hədəflərinə çatmaq üçün töhfələr verir [8].
Ümumiyyətlə hər bir iqtisadiyyatın dayanıqlılığı və uğuru KOS-ların sayından və
dinamikasından asılıdır. Bunu inkişaf etmiş ölkələrin KOS-lara olan marağında və bu
istiqamətdə apardıqları siyasətdən bilmək mümkündür.
KOS-lar sənayeləşmə, sağlam şəhərləşmə, optimal bölgü və ticarətdə böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Regionlar arası bərabərsizliyin aradan qaldırılmasından istehsal ehtiyatlarının səmərəli
istifadəsinə qədər iqtisadiyyatın əvəzolunmaz elementi olan bu subyektlər, bu xüsusiyyətləri
səbəbindən hər bir hökümətin siyasətinin və strategiyalarının əsasını təşkil edir.
Ölkədə bütün bölgələr üzrə dağıldıqları üçün regional inkişafda önəmli rol oynayırlar. Eyni
zamanda, hər bir ölkə üçün bir çox sosial və iqtisadi problemin mənbəyi olan daxili
miqrasiyanın qarşısının alınmasına, plansız şəhərləşmənin qarşısının alınmasına, rəqabət
mühitinin təmin edilməsinə, cəmiyyətdə sosial rifahın yaxılaşmasına və qorumağa mühüm
töhfələr verir.
Ümumiyyətlə texnologiya və xüsusilə istehsal texnologiyası sürətlə dəyişir. İstehlakçı
meylləri buna görə dəyişir və insanlar artıq hər kəsin istifadə etdiyi adi məhsullar əvəzinə
özlərini xüsusi hiss edəcəkləri məhsullara üstünlük verirlər. Bu vəziyyət KOS-ların
əhəmiyyətini artırır, çünki dəyişikliklərə tez uyğunlaşan çevik və kiçik strukturlara sahib
olmaq böyük müəssisələr üzərində üstünlük təmin edir [9].
KOS-lar iqtisadiyyatda sərbəst rəqabətə əsaslanan dinamizm gətirən subyektlərdir. KOS-lar
sadəcə mal və xidmət istehsal edərək iri müəssisələri rəqabətə çəkmirlər eyni zamanda, iri
müəssisələr tərəfindən istifadə olunan məhsulları da təmin edirlər. Beləliklə, ölkədəki bütün
bazar subyektlərinin inkişafına və istehsal prosesinə kömək edirlər.
KOS-lar regionların inkişafa çox böyük töhfə verir. İri bazar subyektləri əsasən böyük
şəhərlərin (metropolların) ətrafında yerləşirlər. Lakin, KOS-lar bütün ölkəyə yayılır. Beləliklə,
iqtisadi fəaliyyətlərin bölgələr arasında balanslı bölgüsünə və bölgələr arasında gəlir
bölgüsünü müəyyən dərəcədə yaxşılaşdırmağa kömək edirlər. Ümumiyyətlə KOS-lar əmək
tutumlu subyektlər olduğu üçün böyük şəhərlərə köçün qarşısını almaqla və bölgənin öz
potensialı daxilində inkişafı üçün zəmin yaradırlar.
Azərbaycanda da kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri hökümət tərəfindən müxtəlif təklif
paketləri ilə fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq
prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərancam ilə hər il 25 aprel Azərbaycanda “Sahibkarlıq
Günü” kimi qeyd edilir. Bu da ölkəmizdə sahibkarlıq subyektlərinə olan diqqətin əyani
sübutudur. Sahibkarlıq subyeklərinin inkişafı üçün önəmli problemlərdən biri maliyyə
inklüzivliyidir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən dövlət büdcəsi hesabına verilən
güzəştli kreditlər bu problemin həlli istiqamətində atılan uğurlu addımdır. Ümummilli lider
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Heydər Əliyevin 27 avqust 2002-ci il tarixli 779 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə”nin və ’’Azərbaycan
Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi. Qaydalar’nın təsdiq
edilməsi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyəti aktivləşmişdir və bu Qaydaların
tətbiqi KOS-lara güzəştli kreditlərin verilməsində olduqca əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Nəticə
Kiçik və orta sahibkarlıq bu gün olduğu kimi gələcəkdə də öz missiyasının əhəmiyyətini
qoruyacaqdır. İqtisadiyyatda KOS-ların önəmi gündən-günə artır və iqtisadiyyatda davamlı,
sağlam və müsbət artım və inkişafı prosesi üçün əsas rol oynayır. Bu səbəbdən KOS-ların
stimullaşdırılması üçün bir çox vacib problemlərin həlli vacibdir. Balanssız coğrafi bölgü,
qeyri-kafi investisiya dəstəyi, vergi çətinliyi, texnoloji inkişafa çatmaqda çətinliklər,
bürokratik əngəllər, maliyyə çətinlikləri səbəbindən bu bazar subyektləri xarici bazarlarda
kifayət qədər pay ala bilmir və daxili bazarla kifayətlənməli olurlar. Maliyyə ehtiyacını təmin
etmək üçün bank sistemi və ya müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən veriləcək kreditlərin
ümumi həcmində KOS-ların payını artırmaq və maliyyə alətlərindən istifadə etmələrini təmin
etmək üçün müvafiq strukturların yaradılmasına əhəmiyyət vermək lazımdır.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri, dünyada olduğu kimi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də
çox önəmli yerə sahipdir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi iqtisadiyyatın uğuru yüksək
nisbətdə KOS-ların sayından və dinamikasından asılıdır. Belə ki, investisiyaların, ixracatın və
məşğulluğun artırılması, işsizliyin azaldılması və davamlı iqtisadi dayanıqlılığın təmin
olunması üçün kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin təşviq edilməsi siyasəti həyata
keçirilməlidir.
KOS-ların texnoloji səviyyəsini artırmaq və maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırmaq hər bir
hökümət tərəfində görülməsi vacib stimullaşdırma siyasətidir. Eyni zamanda, KOS-ların
məhsuldarlığını və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracatın stimullaşdırılması və araşdırma
və tədqiqat işlərində aktivliyin təmin olunması əsas məqsəd olmalıdır.AR-GE Türkiyənin
qabaqcıl araşdırmasının hədəfi olmalıdır.
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İBNİ SİNA’NIN MÜZİK TARİHİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Bilal ERDOĞAN
Nahçıvcan Universitesi
Orcid code:0000-0002-1799-7690
Prof. Dr. Rufat Latif oğlu Huseynzade
ÖZET
Bu makale’de İbni Sînâ’nın ilimler tasnifinde mûsikîye ayırdığı yer, mûsikînin temel
konularına yaklaşımı ve onun mûsikî anlayışında Fârâbî’nin etkisi tespit edilerek
açıklanmıştır. İbni Sînâ bu konuda kendisinden önceki mûsikî bilginlerinden istifade etmiş ve
fikir üstadı Fârâbî’nin mûsikî ile ilgili düşüncelerini yeniden ele alarak incelemiştir. İbni
Sînâ’nın mûsikîye, matematik ilimleri arasında yer verdiğini anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İbni Sînâ, Fârâbî, mûsikî, nağme, melodi, aralık, cins, ritim, intikal.
ABSTRACT
In this article, in Ibni Sînâ’s science classification; Ibni Sînâ’s approach to the basic subjects
of the music and his seperation to music is examined carefully. About this subject, Ibni Sînâ
profided from the music scholars before him, he studied the Fârâbî’s observations egain. We
understand that Ibni Sînâ gives place to music among the mathematic science.
Keywords: Ibni Sînâ, Fârâbî, music,note, melody, interval, genre, rhythm, evolutio
İbni Sinâ’nın mûsikînin temel konularına yaklaşımı, onun mûsikî anlayışındaki yeri ve
mevkisinde Fârâbî’nin etkisi duyulmaktadır. Malumdur ki, Farabi musiki alanında çok
büyük ün kazanmış, musiki ilminin gelişiminde büyük hizmetleri ve katkıları olmuştur.
Musiki’yi ilimler sınıflandırmasında matematiğin bir dalı olarak gören Farabi bu alandaki ilmi
faaliyetlerini hızla davam ettirmiş ve musikiye dair birçok müstakil eserler yazmıştır. Bunlar,
“El medhel ile sanaa' el musiki”', “Kitab fi ihsa-ul ika' va-l ikaat'”, “Sanaate fi-l musiki” ve
“El musiki-l kebir” gibi şahane eserlerdir. Musikiyi matematik ilimlerinin dördüncü ilmi
olarak belirleyen Farabi, musikiyi şöyle tarif ediyor: “Musiki ilmi genel olarak elhan
çeşitlerini tanıtan ve elhanı oluşturan şeyleri araştıran elhanın ne için ve nasıl oluştuğunu
aydınlatıp onu etkisinin artmasını ve daha beğenilir hale getiren ilimdir” Farabi ses dalgalarını
kağıda göçüren ve müzik notalarının esasını koyan ilk bilim insanıdır. O, bugün Azerbaycan
da çalınan ve milli müzik aleti olan tarı icat etmiştir. Farabi birçok müzik aletleri icat etmiş,
Batı ülkelerine, Şark müzik aletleri hakkında çok değerli bilgiler vermiştir.
Fârâbî’nin eserleri mûsikî sanatının inceliklerini içeren kitaplardır. Fârâbî kitaplarında seslerin
tabiatı, oluşumu, melodilerin nevileri, vezinler, çeşitli mûsikî aletleri gibi mûsikî ile ilgili
birçok konuyu izah ederek mûsikîyi bir ilim olarak ele almıştır. Farabi sesin fizik ve psikoloji
bilimleri yönünden açıklamasını vermektedir. Burada eski mûsikî aletleri olan ut, Horasan
tamburu, Bağdat tamburu, mizmar ve rubab’ın karakteristik özelliklerini vermekle birlikte
Horasan tamburu ile Bağdat tamburunu özellikle araştırmış ve bu çalgıları karşılaştırmalı
olarak açıklamıştır. Fârâbî’nin eserlerinde mûsikî terimlerinin yanı sıra nazarî düşünceler de
büyük önem kazanmıştır. El-Kindî ve İbni Sînâ’nın mûsikî hakkındaki eserlerinden farklı
olarak Fârâbî, mûsikînin nazarî problemlerine ve felsefi açıklamasına da özellikle dikkat
çekmiş Fârâbî’den sonra Türk Mûsikîsi alanında çalışmaları olan mûsikî bilginlerinden İbni
Sînâ (980-1037)’dır. Mûsikîyi riyâzî ve eğitici bilimler arasında sayan İbni Sînâ’nın eş-Şifâ ve
en-Necât adlı eserlerinde yer alan mûsikîye dâir bilgileri XI. yüzyılın mûsikî anlayışını
akssettirmesi bakımından değerlidir.
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İbn-i Sînâ Kitâbu’ş-Şifâ adlı eserinde müziğe ilişkin düşüncelerini açıkladığı “Cevâmi’u
İlmi’l-Mûsika” adlı bir bölüm ayırmıştır. Bu bölümde mûsikînin tanımı, nota bilgisi, aralıklar,
cins ve türleri, grup ve türleri, intikal, ritim bilgisi, ritim türleri şiir, beste yapma mûsikî
aletlerini konularını ele alarak musiki ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. İbn-i Sînâ eserlerinde
mûsikî ile ilgili daha geniş bilimsel bilgiler için ünlü Yunan bilgini Oklid’in kitaplarına
bakılmasının gerektini vurgulamıştır. Fârâbî'nin görüş ve tespitlerinden faydalanan İbni Sînâ
‘‘Kitâbu’ş-Şifâ’’ adlı büyük eserinin mûsikîye ayırdığı kısmında "aralık" ve "dizi" gibi
bölümlerde, Fârâbî'nin görüşlerini paylaşmakta ve kendinden sonra gelen mûsikî bilginlerine
önemli bir kaynak oluşturmaktadır. İbni Sînâ’nın mûsikî anlayışının Fârâbî’ye dayandığını her
alanda söylenebilir.
İbn-i Sînâ’nın mûsikîdeki ilmî seviyesi, gerek kendi zamanında gerekse daha sonraki
devirlerde birçok bilim adamının ilgi odağı olmuş ve bu eserlerindeki metotla ileri sürdüğü
fikirler asırlar boyu mûsikî nazariyatçılarına rehberlik etmiştir.
Mûsikîye dair müstakil bir eseri olmayıp eserlerinde bazı bölümlerle bu konuya yer veren İbni
Sînâ’nın bu konudaki çalışmalarını iki başlık altında toplanır:
1) Mûsikî Hakkında Özel Bölüm Ayırdığı Eserleri: ‘‘Kitâbu’üş-Şifâ’’ mûsikî hakkındaki
görüşlerini en geniş şekilde bu eserinde işlemiştir. Burada mûsikî ile tedâvî konusuna, mûsikî
âletlerine ve mûsikî nazariyatına ait bilgilere yer vermiştir. Daha sonra ‘‘Kitâbü’n-Necât
eserinde Eş-Şifâ’daki bilgilerin kısmen özetlenerek, kısmense bazı konularda iktibaslar
yapılarak yazılmış bir eserdir.Üçüncü büyük eseri “Dânişnâme-i ‘Âlâi” el-Hikmetü’l-‘Âlâiyye diye de adlamdırılan bu eser Farsça olup, Kitâbu’n-Necât gibi kısa bir
müzik ansiklopedisidir.
2) Mûsikî ile bilvasita ilgili konuların yer aldığı eserleri: “Risâle fi’l-Hurûf”, “Risâle
fi’n-Nefs”, “Fî Beyâni Aksâmi’l-Ulûm Li-Hikemiyye ve’l-Akliyye”, “el-Kânun fi’t-Tıbb”,
‘‘Kitâbü’l-Levâhık”, “el-Medhal ilâ Sınâ’ati’l-Mûsikî” eserleri vardır. İbn-i Sînâ, duyular
(mahsusat) arasında sesin özel bir tadı olduğunu, işitme duyusunun kimi seslerden lezzet
aldığını ve kimi seslerdense hoşlanmadığını belirtir. Lezzeti ve elemi algılamanın işitme
duyusundan kaynaklanmadığını, ruhtaki mümeyyiz bir yetiden (vehm) kaynaklandığını
düşünmektedir.
İbn-i Sînâ sesin hayvan topluluğu için de ortak bir lisan olduğunu belirterek sesin hayvanlar
dünyasındaki işlevi üzerinde durur. Hayvanların bir araya gelmesine sebep olarak Allah’ın
onlar arasında meydana getirdiği üreme nizamını ileri sürer. Zira üreme çiftleşme ile
çiftleşme’de birbirlerine yaklaşma ile sağlanmıştır. Devamlı olmayan bu yaklaşma,
çiftleşmeden sonra ayrılan hayvanları gerektiğinde irtibat kurabilmeleri, yardıma çağırma
veya tehlikeye çağırıştır.
İbn-i Sînâ mûsikî’nin tanımı hakkında demiştir: “Mûsikî uyum ve uyumsuzlukları bakımından
notaların hallerini ve melodilerin nasıl te’lîf edildiğinin bilinmesi için notalar arasındaki
birleşim zamanların hallerini araştıran Matematik ilmidir ki böylece melodilerin nasıl te’lif
edildiği bilinir.” İbn-i Sînâ, mûsikînin tanımı hakkında Fârâbî’nin tanımını genişletmiş ancak
içerik açısından benzer bir tanımlama yapmıştır.
Kaynakça
1.Istanabul üniversitesi tıp tarih enstitüsü ibni sina hayatı ve eserleri hakkında çalışmalar
(istanbul burhaneddin erenler matbaası 1955)
2.Doğu’nun Bilim Güneşi ibni sina Vera aleksyevna smirnova etkin yayın evi Ankara
Türkiye 7.baskı Ekim 2012
3. Rufat Latif oğlu Huseynzade. Kadim ve erken orta asrlrada Azerbyacanda tahsil ve
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5G TEKNOLOJİSİ VE AKILLI ŞEBEKE ETKİNLEŞTİRMEDE AĞ
DİLİMLEMENİN ROLÜ
5G TECHNOLOGY & NETWORK SLICING ENABLING THE SMART GRID
Buğrahan ZENGİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, orcid.org/0000-0002-3291-3627
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HASIRCI TUĞCU
Karadeniz Teknik Üniversitesi, orcid.org/0000-0002- 3950-4156

ÖZET
Elektrik enerjisine günümüzde olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç olacaktır ve bunun için güç
dağıtım sistemlerinde önemli ölçüde rezivyona gidilmesi gerekmektedir. Güç dağıtım
sistemlerinde esneklik özelliği, güç kullanımı ve depolama görevlerinde artış göstermekte olup,
dağıtım sistemlerindeki dinamik şartları kısıtlamada bilgi toplamayı ve akıllı denetlemeyi
desteklemektedir. Ayrıca mikro şebekelerin sisteme bağlantılı oluşu, ileri koruma ve denetim
planlarının önemini de ortaya koymaktadır. Bu durum, yüksek güvenilirlikli ve ultra düşük
gecikme zamanlı haberleşme gerektirmektedir. Bu haberleşme hizmetlerini sağlamada 5G
teknolojisi (5. Nesil haberleşme teknolojisi) en büyük adaylardan biridir. 5G teknolojisi
kapsamında yer alan ağ dilimleme yönteminin, fiziksel altyapı sistemlerini uçtan uca ağ
bölümlerine ayırarak bir çok çalışma alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada,
akıllı şebekelerin gelecekte ihtiyaç duyacağı gereksinimler ve 5G ağ teknolojisindeki ağ
dilimleme yöntemi üzerinde durulmaktadır. Bu ihtiyaçlar kapsamında, geliştirilmiş haberleşme
sistemlerini destekleyen bir ağ mimarisi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 5G ağ dilimleme yöntemi ile
gereksinimlere yanıt olacak hizmetlerin sağlanabilirliği ortaya konacaktır. 5G kapsamında ağ
dilimleme teknolojisi, aynı ağ altyapısı üzerinde sanallaştırılmış ve birbirine bağımlı olmayan
mantıksal birçok ağın çoklanmasına yarayan bir ağ mimarisidir. Ağ dilimleme teknolojisi ile elde
edilen her bir ağ dilimi, uçtan uca izole bir ağ olup belirli bir hizmeti sağlamak amacıyla
uyarlanmıştır. 5G kapsamında mobil ağları desteklemek adına merkezi anlamda bir rol üstlenen
ağ dilimleme teknolojisi, çeşitli varyasyonlara sahip hizmet seviyesi ihtiyacını
yanıtlayabilmektedir. 5G ağ dilimleme teknolojisinden faydalanılarak, akıllı şebekelerin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akıllı şebeke, otomasyon ve haberleşme
teknikleri kullanılarak elektrik şebekesinde dönüşümü sağlayan bir konsept rolü görmektedir. 5G
ağ dilimleme ile birlikte, yenilik getirmeyi amaçlayan araçlar ve teknolojiler, tüketici cihazları ve
ekipmanlarını birbiriyle entegre etmeye yarayan akıllı şebekeler yüksek verim ve güvenilirlik
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: akıllı şebeke, 5G ağ dilimleme, esneklik, güç dağıtım sistemleri, veri
toplama.
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ABSTRACT
Electricity will be needed in the future as it is today, and for this, a lot of revisions should be
made in power distribution systems. The flexibility feature in power distribution systems
increases in power usage and storage tasks, and supports information gathering and smart control
in limiting the dynamic conditions in distribution systems. In addition, the connection of micro
grids to the system reveals the importance of advanced protection and control plans. This
requires high reliability and ultra low latency communication. 5G technology (5th generation
communication technology) is one of the biggest candidates in providing these communication
services. It is thought that the network slicing method, which is within the scope of 5G
technology, will contribute to many working areas by dividing physical infrastructure systems
into end-to-end network segments. In this study, the future requirements of smart grids and
network slicing method in 5G network technology are emphasized. Within the scope of these
needs, a network architecture that supports improved communication systems emerges. In
addition, the 5G network slicing method will reveal the availability of services that will respond
to the needs. Network slicing technology within the scope of 5G is a network architecture for
multiplexing many logical networks that are virtualized on the same network infrastructure and
are not dependent on each other. Each network segment obtained by network slicing technology
is an end-to-end isolated network and adapted to provide a specific service. Network slicing
technology, which plays a central role in supporting mobile networks within the scope of 5G,
meets the service level requirement with various variations. By using 5G network slicing
technology, it is aimed to improve and develop smart grids. Smart grid acts as a concept that
transforms the electricity grid using automation and communication techniques. With 5G
network slicing, tools and technologies aiming to bring innovation, smart grids that help to
integrate consumer devices and equipment with each other will provide high efficiency and
reliability.
Keyworda: smart grid, 5G network slicing, flexibility, power distribution systems, data
collecting.

GİRİŞ
Elektrik ve akıllı şebeke teknolojisinde dijitalleşmeye gidilmesi ile güç dağıtım sistemlerinde
görülecek önemli oranda değişikliklerin algılanabileceği düşünülmektedir. Dağıtılmış güç
kaynaklarının, güç dağıtım sistemlerine nüfuz etmesiyle beraber, muhafaza ve denetim
aşamalarında daha iyi sonuç çıkarımlarına gereksinim olacaktır. Bundan dolayı, elektrik
şebekelerine daha fazla algılayıcı ve dağıtımda otomasyon sağlamak amacıyla denetçilerin
yerleştirilmesi gerekmektedir (Mendis, Heegaard ve Kralevska, 2019).
Hareketli yapıya sahip ve birden çok çalışma yönüyle dikkat çeken akıllı dağıtım şebekelerinde,
güvenli ve donanımlı haberleşme gerekliliği vardır. Olabilecek arıza durumlarının çözüm
geliştirmesinde seçicilik ve yüksek hız parametreleri önem arz etmektedir. Doğru durum
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tahminleri için, sistem akıllılığı ve haberleşme kabiliyeti gereklidir. Akıllı şebeke sistemlerinde
denetim ve koruma uygulamalarının doğru biçimde çalışabilmesi, haberleşmenin
gerçekleşmesine bağlıdır. Akıllı şebekedeki bazı uygulamalar, haberleşme hizmetlerinnde
güvenilirlik, düşük gecikme, güvenlik ve bant genişliği gibi ihtiyaçları doğurmaktadır.
Telekoruma, hataya cevap olarak röleler arası trafolarda haberleşme yönünden 100% ‘e yakın
güvenilirlik ve 8ms civarı bir gecikme süresi gerektirmektedir (Mendis, Heegaard ve Kralevska,
2019).
Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek için, akıllı şebekeler 5G ağ teknolojisinden faydalanacaktır. Ağ
dilimleme, 5G çekirdek ağ şebekesinde ortaya çıkan yeni bir modeldir. Birçok sektörde,
kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayacağı düşünülmektedir. Ağ dilimleme ile bir fiziksel altyapı
uçtan uca bir çok dilime ayrılacaktır. Akıllı dağıtım sistemleri düşünüldüğünde, ağ dilimleme ile
farklılaştırılmış ve özelliştirilebilir ağlar ortaya çıkacaktır. 5G ağ dilimleme ile şebekenin arzu
ettiği güvenilir, ultra düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli hizmetler sağlanacaktır. 5G
teknolojisinin kullanılacağı senaryolar üç ana sınıfta incelenebilir. Bunlar; ultra düşük gecikmeli
hizmetler (URLLC), ağır makine tipi haberleşmeler (mMTC) ve geliştirilmiş mobil geniş bant
(eMMB) olarak verilebilir. Bu kullanım alanları, uçtan uca sanal ağların ağ dilimleme ile elde
edilen her bir dilimine karşılık gelecektir (Mendis, Heegaard ve Kralevska, 2019).
Bağımsız şekilde kontrol altında tutulan motorlar ve sensörler, IoT ağında bilgi toplama ve
denetleyici kontrol modelleriyle bağlantı kurmadan önce gerçek potansiyellerini yansıtamazlar
(Borgaonkar ve Jaatun, 2019).
Dağıtım sistemi santralinin, olası bütün durumlarda akıllı şebekenin verimli çalışabilmesi için
enerji kaynaklarının kullanımını gözetmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak, çeşitli sensör ve
motorların kullanılması gerekir ve durum sonuç olarak IoT dediğimiz haberleşme ağına doğru
evrilmektedir. IoT cihazlarının kullanımı sırasında gerçekleşecek olan kablosuz haberleşme ile
akıllı şebekelerdeki fonksiyonların gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanır. 5G haberleşme
teknolojisinin, akıllı şebeke ağlarında geniş alanlarda daha büyük kapsama alanı sağlaması
amaçlanmaktadır (Borgaonkar ve Jaatun, 2019)
Avrupa Birliği (AB), tarafından yakın tarihte yayınlanmış olan bir rapora göre, 5G kablosuz
teknolojisi çok miktarda sensörün entegresi ve güvenilirlik ve güvenlik bağlamında oldukça
yüksek olan ayrıca kapsama açısından geniş bir coğrafi alana yayılan, akıllı şebeke kapsamında
karşılaşılan problemler için çözüm potansiyeli taşımaktadır. 5G teknolojisinde ağlar, ilerleyen
yıllarda akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşeni olarak görülmektedir. 5G ağı, servis tabanlı
yeni bir ağ mimarisini gelişmiş kablosuz sistemlerle bir araya getirip, yüksek güvenilirlik, ultra
düşük gecikme ve yüksek kapasite sunmayı amaçlamaktadır. Ancak bunun yanında dağıtım
sistemlerine ilişkin 5G teknolojisi ve kritik bazı altyapılar için güvenlik açısından endişeler söz
konusudur (Borgaonkar ve Jaatun, 2019).
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5G ağ teknolojisi, kompleks işlem içeriğini kontrol edebilmeli ve farklı ihtiyaçlara sahip, mobil
ağ yetkinliğini son noktaya kadar zorlayacak, gittikçe daha da çeşitlilik gösteren yeni hizmetleri
desteklemelidir. Kullanılmakta olan mevcut ağların desteklemekte olduğu hizmetlerin
ihtiyaçlarına akıllı, esnek ve ölçeklenebilecek biçimde ilişkilendirilmesini sağlamalıdır (Leligou,
Zahariadis, Sarakis, Tsampasis, Voulkidis ve Velivassaki, 2018).
5G ağ teknolojisini aktif kılan teknolojilere uyumlu çeşitli yazılımlar ve kaynak mimarileri
mevcut yapıda var olsa da, dağıtım sistemleri açısından akıllı şebeke kapsamında “dikey”
sektörde hala bir açık söz konusudur ve bu açığı kapatabilmek için önemli birçok yeni ihtiyaçlar
oluşacaktır (Leligou, Zahariadis, Sarakis, Tsampasis, Voulkidis ve Velivassaki, 2018).
KABLOSUZ TEKNOLOJI EVRIMI
İtalyan mucit Marconi, elektromanyetik dalga yardımıyla üç nokta Mors kodu şeklinde “S”
harfini 3km ‘lik mesafede ileterek günümüz kablosuz teknolojisinin temelini atmıştır. Bu temel
taşın atılmasından sonra, günümüz dünyasında kablosuz haberleşme önemli bir noktaya
ulaşmıştır. Uydu haberleşmesi, radyo iletimi ve televizyon mobil cihazlara doğru ilerlemekte
olup, böylece toplumun işleyiş biçimi de değişime uğramaktadır. Kablosuz teknolojilerdeki
ilerlemelere bağlı olaraktan spektral verimlilik, mobilite, veri aktarım hızı ve kapsama alanı gibi
parametrelerde artış görülmektedir. İlk iki nesil mobil ağ teknolojisinde (1G ve 2G) devre
anahtarlama, sonrasında gelen geniş bant internet sağlayıcısı 2.5G ve 3G teknolojisi kapsamında
hem devre hem de paket anahtarlama kullanılmaktadır. 3.5G ‘den itibaren ve dolayısıyla 5G ağ
teknolojisinde paket anahtarlama kullanılacaktır. Gelişmiş nesil ağ teknolojilerinde lisanslı
spektrum kullanımı varken; Wi-Fi, WIMAX ve bluetooth teknolojisinde lisanssız spektrum
kullanımı söz konusudur. Şekil 1’de hareketlilik, veri aktarım hızı, kapsama alanı ve spektrum
verimliliğine dayalı olarak gelişmekte olan kablosuz teknoloji evrimi görülmektedir (Gupta ve
Jha, 2015).

Şekil 1. Kablosuz teknoloji evrimi (Gupta ve Jha, 2015).
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5G NEDIR?
Mevcut haberleşme ağı olan 4G teknolojisinin ötesinde, üzerinde durulması gereken en önemli
hususlar; iyileştirilmiş veri hızı, ultra düşük gecikme süresi, arttırılmış kapasite ve kaliteli
hizmettir. Bu hususların sağlanabilmesi için, ağ mimarisinde ciddi geliştirmelerin yapılması
gerekmektedir (Gupta ve Jha, 2015).
Kullanıcıların ihtiyaçlarının her geçen yıl katlanarak artmasına bağlı olarak 4G teknolojisi,
ortogonal olmayan ve ışın bölmeli çoklu erişim ile 5G teknolojisine yerini bırakacaktır. Işın
bölmeli çoklu erişimin (BDMA) temelinde, mobil noktalarla baz istasyonları arasındaki
haberleşme vardır. Işın bölmeli çoklu erişimi kapsayan haberleşmede, bütün mobil noktalara
ortogonal ışın tahsisi yapılır. Bu erişim tipiyle, anten ışınının mobil noktalarla çoklu erişim
sağlayabilmesi sağlanmaktadır. Bu da anten ışının, ışın bölmeli çoklu erişim ile mobil
istasyonlara ayrılmasıyla elde edilir ve buna bağlı olaraktan sistem kapasitesinde artış meydana
gelir. 5G teknolojisinin tercih edilme fikri, 4G teknolojisinde eksik görülen ultra düşük gecikme
süresi, yüksek kapasite, yüksek veri aktarım hızı, çok sayıda cihaz bağlantısı, tecrübe kalitesi ve
maliyet açısından düşüklük özelliklerindan dolayı doğmuştur (Gupta ve Jha, 2015).
İnternet ortamında veri trafiğindeki artış, mevcut kullanımdaki 3G ve 4G teknolojilerinde
kapasite gerekliliklerini arttırmıştır. Günümüzde, 5G ağ teknolojisine yönelik gerçekleşen
araştırmaların hız kazandığı ortadadır. 5G için verilen bütün tanımalamalar birbiriyle benzerlik
göstermektedir. Ayrıca üzerinde durulan genel bir kanı olarak, 5G ağı, yeni tek bir radyo erişim
teknolojisinin ürünü olmak yerine, bir çok senaryo veya teknik durumunun kapsandığı fikri
temel alınarak geliştirilmektedir. Mevcut kullanımda olan haberleşme teknolojisi yani 4G
kapsamındaki teknik ihtiyaçlar aşağıda sıralanmıştır:
● Coğrafi alana düşen 1000 kat daha fazla veri hacmi,
● 10 ile 100 kat aralığında tipik veri aktarım hızı,
● 10 ile 100 kat fazla çalışan entegre cihaz miktarı,
● Düşük güçlü cihazlar için 10 kat daha fazla pil ömrü,
● 5 kat daha düşük gecikme süresi (Pirinen, 2014).
5G adından da anlaşılacağı üzere, 5. nesil mobil ağ teknolojisidir. Kendinden önceki kablosuz
ağlardan sonra ortaya çıkan küresel kablosuz yeni bir ağdır. Nesneler ve cihazları birbirileriyle
veya diğer nesnelerle, aynı zamanda hemen her şeyi birbiriyle bağlantılı hale getirmek için
tasarımı yapılmış yeni bir kablosuz ağ teknolojisidir (URL-1, 2021).
5G teknolojisini anlayabilmek için önceki nesil haberleşme ağlarını iyi analiz edebilmek gerekir.
1. nesil mobil ağ teknolojisi olan 1G, genel itibariyle ses ile alakalıydı. Telefonu herhangi bir
yerde kullanma durumu bu ağ teknolojisinde gerçek anlamda hayat buldu. İkinci nesil mobil ağ
teknolojisi olan 2G ‘nin ortaya çıkmasıyla, kısa mesaj katmanı kavramıyla tanışıldı. 2G ‘den 3G
‘ye geçiş ile akıllı cihazlar, temel ağ hızlarına adapte edildi. Günümüzde mevcut kullanımda yer
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alan 4G ile, güvenle ve keyifle kullandığımız bir çok cihaz, araç ve hizmetler meydana gelmiştir
(URL-2, 2021).
5G kablosuz ağ teknolojisi; geniş kapsama alanı, yüksek veri hızı, ultra düşük gecikme süresi ve
yüksek güvenilirlik sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni kullanıcıların edineceği tecrübe ve
yeterlilikler açısından gelişmiş verimlilik ve yüksek performans kriterlerini sağlamasının
yanısıra, endüstri alanlarını da birbiriyle bağlamaktadır (URL-1, 2021).
5G, birleştirilmiş ve daha yüksek kapasiteye sahip bir ağ veya arayüzdür. Kullanıcı deneyimlerini
geliştirmek, dağıtım sistemlerindeki yeni modelleri sağlamlaştırmak ve yeni hizmetler sağlamak
adına geniş tutulan bir kapasite kapsamında tasarlanmıştır. Gözardı edilebilir ultra düşük
gecikme süresi, yüksek veri hızları ve yüksek güvenilirlik ile mobil toplumu daha geniş alanlara
ulaştıracaktır. Hemen hemen her endüstriyi etkisi altına alarak karşımıza çıkacak olan 5G;
güvenli ulaşımdan, uzaktan sağlık sektörüne, dijital yapıya geçmiş lojistik ve hassasiyet
gerektiren tarım işlerinde fonksiyonel özelliklerini gerçeğe yansıtacaktır (URL-1, 2021).
5G NEREDE KULLANILIR?
5G teknolojisi, kritik haberleşme ağlarında, IoT haberleşme ağlarında ve mobil genişbant
haberleşme ağlarında kullanılmaktadır. Geleceğe yönelik uyumluluk barındıran bir teknoloji
olarak tasarlanmış olup, bugün kullanılmayan ancak gelecekte kullanılacak olan hizmetlere
esneklik sağlayacaktır (URL-1, 2021).
1. Gelişmiş Mobil Genişbant: 5G Ağ teknolojisiyle yalnızca akıllı cihazlar daha kaliteli bir
konuma gelmez aynı zamanda, daha hızlı ve tek tip veri tipine dayalı aktarım sağlanmaktadır.
Ayrıca, ultra düşük gecikme süresi ve bant başına daha düşük maliyet ile sanal gerçeklik (VR) ve
arttırılmış gerçeklik (AR) gibi alanlarda yeni deneyimler sağlaması söz konusu olacaktır (URL-1,
2021).
2. Görev Açısından Kritik İletişim: 5G ağıyla, kritik konumda altyapının, cihazların,
araçların ve uzaktan kontrol edilebilecek sağlık sektöründe ultra güvenlik ve ultra düşük gecikme
süresi gerektiren bağlantılarla endüstri alanlarını birbirine çevirebilen yeni hizmetler
sağlayacaktır (URL-1, 2021).
Devasa IoT: 5G ağı güç, hız ve mobiliteyi sınırlandırarak gömülü sensörleri, hemen hemen her
şeye problemsiz şekilde bağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yalınlık ve düşük
maliyetli bağlantılar çözüm getirecektir (URL-1, 2021).
Akıllı Şebeke
Akıllı şebeke, günümüz dünyasında enerji tüketimine karşılık önemli oranda tedarik
sağlanabilmesi için oluşturuldu. Kaynak tahsislerinin iyileştirilmesi, sistem güvenilirliğini,
enerjinin daha kaliteli ve verimli kullanılmasını, ayrıca enerjinin güvenilir ve uygun bir şekilde
iletimini gerçekleştirmeyi amaç edinen işletme biçimidir (Bagdadee ve Zhang, 2019).
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Elektriksel güç ve elektronik alanındaki değişimler, insan yaşantısının ilerlemesine katkı
sağalayan, 20. Yüzyılda karşılaşılan en önemli teknolojilerdir. Gelecekte kullanılacak olan
tasarlanmış uygulamalar, mevcut uygulamaların üzerinden geçilmesini gerektirmektedir. Güç
endüstrisi, modern dünyanın problemlerine yönelik cevap oluşturacak şekilde ele alınmalıdır.
Tüketicilerin yani insanların modern zamanda daha yüksek enerji ve daha yüksek kalite gücü
talep ettiği bir gerçektir. Ayrıca, taleplerin maliyetlerinin de daha düşük olması tüketicilerin en
önemli isteklerinden biridir. 20. Yüzyılda kullanılan elektrik şebekesinin günümüz dünyasında
yükseltilmiş ve geliştirilmiş halidir akıllı şebeke. Amaç, çok sayıda tüketiciye enerji tahsis
edebilmektedir. Akıllı şebeke, gücün veya enerjinin ideal yönetilmesini sağlayarak, tüketimde
yoğunluk olduğu durumlarda bile kullanıcıların taleplerine yanıt verebilmektedir. Akıllı
şebekeler, elektrik şebekesini modern teknolojiye uyumlu hale getirebilmek için geliştirildiler ve
enerji arzında yükseklik sunmaktadırlar. Akıllı şebekeler, kendi kendilerini yönetebildikleri ve
enerji ihtiyacını etkin ve yüksek ölçüde karşılayabildikleri için, endüstri kuruluşları hazır olan
altyapıyı kullanabilir, istasyon ve trafo merkezi ihtiyacını sınırlayabilirler. Akıllı şebekeler,
dağıtılmış enerji ve enerjinin depolanması fonksiyonlarını bir araya getirebilmek için,
yenilenebilir enerji kaynaklarının sistemle güvenli biçimde ilişkilendirilmesini de sağlarlar
(Bagdadee ve Zhang, 2019).
Akıllı şebekenin tanımını vermek, yeni bir konsept olduğundan ve elektrik şebekesine nazaran
daha farklı ve gelişmiş fonksiyonlara sahip olmasından dolayı oldukça güçtür. Bazı yazarlar
tarafından net ve kesin bir tarifinin güç oluşu vurgulanmaktadır (Shabanzadeh ve Moghaddam,
2013).
Şimdiye kadar olan en kompleks ve en büyük makine, elektrik güç sistemi teslimi olarak
tanımlandı. Birbirlerine civatalanmış hat, devre kesici, kablo ve transformatörlerden
oluşmaktadır (Shabanzadeh ve Moghaddam, 2013).
Akıllı şebeke sistemleri, enerjinin iletimi, dağıtımı ve muhafa edilmesi bakımından bir devrim
niteliği taşımaktadır. Gerçekte kullanılan elektrik güç dağıtım sistemi, sensör kullanımını
sınırlayan, minimum ölçüde elektronik haberleşmeyi sağlayan ve hemen hemen hiçbir şekilde
elektronik anlamda kontrol edilemeyen mekanik bir sistemdir. Ancak akıllı şebeke, elektrik güç
dağıtım sisteminin aksine, kalite ve verimliliği arttırmak ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak
amacıyla dijital teknolojiyi tercih etmektedir. Bilişim ve haberleşme teknolojileri (ICT) ile sensör
ağları, elektrik şebekelerini akıllı şebekelere dönüştürmek için önemli bir görev üstlenmektedir
(Shabanzadeh ve Moghaddam, 2013).
Akıllı şebeke dağıtımı, çevremize yönelik yararlı yaptırımlar, işletim kalitesi ve verimliliğini
arttırmak, şebeke sistemine karşı doğacak olan tehlikelere karşı dayanıklılığı sağlama hedeflerini
taşıyan bir elektrik sistemi dizisi olarak nitelendirilebilir (Shabanzadeh ve Moghaddam, 2013).
Sonuç itibariyle akıllı şebekeler, daha kaliteli ve verimli bir çalışma sunulmasını, günümüzün
yüksek maliyetlerine karşılık talep edilen hizmetin en uygun biçimde karşılanmasını
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sağlayacaktır. Ayrıca, toplum ve doğa üzerine olumsuz etkileri en aza indirerek sosyal bir fayda
da söz konusu olacaktır (Shabanzadeh ve Moghaddam, 2013).
AKILLI ŞEBEKEYI ETKINLEŞTIRMEDE 5G A Ğ DILIMLEMENIN ROLÜ
5G inovasyon projesi ile birlikte, 5G ağ dilimleme sayesinde, erişim ağında; yüksek bant
genişliği, yüksek güvenilirlik, geniş kapsama alanı ve ultra düşük gecikme süresi gibi
parametrelerin gerektirdiği şartları daha uygun maliyetle ve daha pratik bir yöntemle
gerçekleştirebileceğini gösterdi (URL-3, 2021).
5G inovasyon projesi dahilinde akıllı şebekenin uygulandığı sahalar için yapılacak geliştirmeleri
4 tipik senaryo altında inceleyebiliriz:
A. Akıllı Dağıtılmış Besleme Otomasyonu
Dağıtım otomasyonu; bilgi ve denetim teknolojisi, veri aktarımı, modern donanım ve bu
donanımların yönetilmesinde etkili olan entegre bir denetim sistemi olarak açıklanmaktadır.
Tüketim kalitesi ve kaynak güvenilirliğini arttırmak ve kaliteli hizmet sağlamak, işlemsel
maliyeti düşürürken, emek gücünü azaltacaktır (URL-3, 2021).
Akıllı şebekenin uygulandığı senaryolardan biri olan “Akıllı Dağıtılmış Besleme Otomasyonu”
nun haberleşme ağları için belli başlı kriterleri söz konusudur:
● Aşırı Düşük Gecikme: Gecikme süresi, milisaniyeler seviyesinde seyretmeli,
● Yüksek İzolasyon: I ve II. üretim sektöründe hizmet veren dağıtım otomasyonunun III
ve IV. kontrol alanlarından izolasyonu yapılmalı,
● Yüksek Güvenilirlik: %100 ‘lere varan yüksek güvenirlik sağlamalıdır (URL-4, 2021).
B. Milisaniye Seviyesinde Hassas Yük Kontrolü
Akıllı güç şebekesinde, iki kontrol metodu ile yük kontrolü sağlanmaktadır. Şebekede görülen bir
arıza sonucu kararlılık mekanizması olan denetim sistemi, şebekenin hasar görmesini engellemek
için yükü kaldırmaktadır. Ayrıca frekans ve gerilim bakımından düşük ölçekli cihazlar, şebekenin
bozulmasını engelleyecektir. Yük eksiltme cihazı ve kararlılık kontrol sistemi kullanımıyla,
büyük ölçüde güç kaybı meydana gelecektir. Ultra yüksek voltajlı (UHV) şebekelere geçiş
yapılırken, düzenli ve güvenli bir denetim sistemi, şebeke güvenliği için acil durumlarda
kullanılmaktadır. Beslemeli ultra yüksek voltajlı DC sistemi karşılaştığı çift kutuplu önleme ve
bundan sebep alıcı taraftaki şebekede güç kaybı belirli bir sınırı geçerse, şebekenin frekansı
önemli ölçüde düşecektir veya sistem frekansının bozulması söz konusu olacaktır. Pompa
anahtarlama ve DC geliştirme metodlarıyla, DC sistemlerde meydana gelen arızalar sonrası
güvenli ve kararlı bir çalışma sağlanacaktır. Bu methodlar DC sistemdeki hataları çözemeyecek
ise yine de yük kaldırma gerçekleşebilecektir. Bipolar bir önleme ile DC arızalar oluşursa ve
110KV ‘lik hatlarda yük kaldırma metodu uygulanırsa, elektriksel kazalar meydana gelip, ciddi
hasarlara yol açabilir. Kararlılık denetim teknolojisine bağlı, kararlı bir yük kontrol sistemi tercih
edilirse sistemde gerçekleşen yük kesintileri kontrol altında tutulabilir. Sonuç olarak, sadece
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kesinti durumdaki yük sistemden çıkarılmış olur ve maliyet açısından kayıp ve hasarlar en aza
indirgenmiş olur. Bu, yük denetim sistemlerinde geliştirilen teknik bir uygulamadır (URL-4,
2021).
Milisaniye düzeyinde hassas yük kontrolü gerçekleştirilen haberleşme ağları için gerekli olan
temel ihtiyaçlar:
● Aşırı Düşük Gecikme: Gecikme süresi, milisaniyeler seviyesinde seyretmeli,
● Yüksek İzolasyon: I ve II. üretim sektöründe hizmet veren dağıtım otomasyonunun III ve
IV. kontrol alanlarından izolasyonu yapılmalı,
● Yüksek Güvenilirlik: %100 ‘lere varan yüksek güvenirlik sağlamalıdır (URL-4, 2021).
C. Alçak Gerilim Dağıtım Sistemlerinde Bilgi Kazanımı
Kullanıcıların, elektrik enerjisi kullanırken harcadıkları güç tüketimi, hesaplanır, analiz edilir ve
işlenir. Böylece, akıllı cihazların veri alışverişini de kapsamak üzere birçok fonksiyon yerine
getirilmiş olur. Verilerin bir araya toplanmasındaki amaç, kaliteli bir ölçüm gerçekleştirmek ve
veri aktarım trafiğini düzenlemektir. Veri trafiğinde, yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere talimat
ve direktifleri içeren iki tip aktarım vardır. Aşağı yönlü gerçekleşen trafikten çok yukarı yönlü
trafik söz konusudur. Kullanılmakta olan haberleşme uygulamaları arasında kablosuz, 230MHz
frekansında verilen ağlar ve fiber optik iletim yer alır. Tüm terminaller, konsantratör moduna
adapte olmuştur (URL-4, 2021).
Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde bilgi kazanımındaki temel ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir:
● Büyük Erişim: On milyonları bulan bir terminal yoğunluğu,
● Yüksek frekans ve yüksek eşzamanlılık: İleri zamanlarda, verinin yarı gerçek zamanlı
olarak bildirilmesi (URL-4, 2021).
D. Dağıtılmış Güç Kaynakları
Yeni ortaya çıkan, dağıtılmış haldeki ve enerji sağlama modu kapsamında güç kaynaklarına
örnek olarak; depolama cihazları, elektriksel araçlar için batarya istasyonları, mikroağlar, rüzgar
ve güneş enerjisi tedariği verilebilir. Bu tür kaynaklar, kendi kendilerine çalışabildikleri gibi
şebekelere de entegre edilebilirler. Enerjideki dönüşüm iyileştirildiği sürece, enerjinin hızlı bir
biçimde korunması, iletimi ve dağıtımı önemli konular halini almıştır (URL-4, 2021).
Çin özelinde, dağıtılmış güç kaynaklarının hızla gelişip ilerlediğini görmek mümkündür. Güç
kaynakları, yıldan yıla ortalama %1 ‘lik artış göstermektedir. Güç şebekelerine, dağıtılmış güç
kaynaklarının entegrasyonunu sağlamak, akıllı şebeke iyileştirmesinde önemli bir noktada yer
almaktadır ve sistemsel bazda önemli yararlar sağlayacaktır. Bu durumda, güç aktarım ağlarına
yönelik olan yatırımların kısıtlanmasının sağlamanmasıyla beraber, akıllı şebeke desteğiyle
sistemsel olarak kalite, verim ve güvenilirlik de artmaktadır. Bütün bunlara ilaveten sistemin
daha da esneklik özelliği kazanması söz konusudur. Akıllı şebekenin olumsuz hava durumlarında
hasar görmesiyle, bu dağıtılmış güç kaynakları olumsuz durumun izolasyonunu yapar veya
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mikroağlar kurulabilir. Televizyon istasyonları, trafik noktaları ve tıbbi müdahalelerin yapıldığı
ortamlarda, güç kaynağı olarak da görev görebilirler (URL-4, 2021).
Bu güç kaynaklarının haberleşme ağlarında aşağıdaki gibi temel ihtiyaçları vardır:
● Büyük erişim: Milyonlarca belki de on milyonlarca terminal yoğunluğu,
● Düşük gecikme süresi: Yukarı bağlantı bilgi toplama ve aşağı bağlantı denetimi,
dağıtılmış güç kaynağının kontrolüyle gerçekleşecektir,
● Yüksek Güvenilirlik: %100 ‘lere varan yüksek güvenirlik sağlamalıdır (URL-4, 2021).
5G A Ğ DILIMLEME TEKNOLOJISI
5G ağ dilimleme teknolojisinin zengin özellikleri vardır. Ağ dilimleme ile elde edilen bir ağ
dilimi, sanal bir ağ olarak ifade edilebilir. Farklılaştırılmış ve geliştirilmiş servis seviyesi
anlaşmasının ihtiyaçların yanıt olmaktadır ve yaşam süresi boyunca kendi kendini yönetebilme
özelliği vardır. 5G ağ dilimleme teknolojisi, servis seviyesi anlaşması için uçtan uca ağ güvenliği
demektir. Hizmette izolasyon ve ağ otomasyonunu da sağlamaktadır (URL-4, 2021).
5. nesil mobil haberleşme ağı ve gelecekte tanışılacak olan ileri haberleşme ağlarında,
varyasyonlu özellikler taşıyan çoklu hizmetler sunması beklenmektedir. Ağ dilimleme
uygulaması, çoklu hizmetler sunması beklenen 5G ağlarını etkin kılma amacıyla tasarlanmış bir
ağ teknolojisidir. Ağ dilimleme, 5G mobil sistemlerin etkinleştirilmesi adına bir altyapı görevi
görür ve hizmet sağlamak için başka bir ağa geçiş olarak tanımlanabilir. IoT kapsamındaki
uygulamaların etkinleştirilmesinde de ağ dilimlemenin rolü oldukça büyüktür. Ağ dilimlemenin
rolü kadar da bu metodun ihtiyaç duyduğu gereksinimler de bir o kadar önemlidir. Kullanıcı olan
abonelere akıllı hizmet sunması planlanan dijital transformasyonlar; bulut ve uç bilişim, ağ
fonksiyon sanallaştırması, IoT ve yazılım tanımlı ağ tasarımı olarak sıralanabilir. Bu tip akıllı
hizmetlerin kapsamında başta akıllı şebekeler olmak üzere, akıllı ulaşım ve sağlık sektöründeki
hizmetler de yer almaktadır. Bu hizmetlerin bağlantı gerekliliği ortadadır ancak değişilik
gösteren ihtiyaçları da mevcuttur. Mantıksal ağlar sayesinde, fiziksel ağ altyapısı üzerinden
birçok akıllı hizmetler için bağlantı kurmak mümkündür. Örnek olarak, otonom sürüş sağlayan
araçların kaza durumunda rapor vermesi gösterilebilir. Böyle bir otonom araç kazası
raporlamasında, zararın olumsuz etkisinin minimize edilebilmesi için zamanında raporunun
verilmesi önemlidir. Ayrıca, akıllı ulaşımın akıllı tarıma nazaran gecikme süresinde daha az
hasasiyet gösterdiği bilinmektedir. Böylece gecikme süresine karşı, akıllı ulaşım ağ dilimleri
daha duyarlı olmalıdır. Birçok yöntem yardımıyla ağ dilimleme teknolojisi etkinleştirilebilir.
Muhtemel bir durum olarak, her hizmet için ayrı ayrı uçtan uca bir ağ kullanımı söz konusudur.
Ancak işlemsel maliyeti ciddi anlamda arttıracaktır. Birbirinden farklı akıllı hizmetler için,
paylaşımlı olarak belirli bir altyapının kullanılması önemlidir (Khan, Yaqoob, Tran, Han ve
Hong, 2020).
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5G A Ğ DILIMLEME İLE ETKINLEŞTIRILEN AKILLI ŞEBEKE
Akıllı şebeke, haberleşme ağlarında yeni birtakım zorluklar meydana getiren bir dikey endüstri
örneğidir. Şebeke hizmetlerinde görülen çeşitlilik, stabil ve esneklik içeren bir ağ gerektirir.
Düşük gecikme süreleri ve optimum bağlamda uygulanabilirlik gösteren ağlar gerekli olacaktır.
4G ağ sistemi, hafif bir yükle yüklendiğinde, en uygun gecikme zamanı 40ms civarında
seyretmektedir. Bu, milisaniye seviyesinde karşılanması beklenen gecikme süresine karşılık
gelmemektedir. 4G mobil ağ sisteminde hizmet veren tüm servisler aynı ağda çalışmaktadır ve
birbirilerini doğrudan etkileyebilme durumları vardır. 5G ‘de ortaya çıkan ağ dilimleme
teknolojisiyle problemler giderilip, dikey endüstri kapsamında farklı ağ bağlantısı sağlamayı
gerektiren ihtiyaçlar cevap bulacaktır (URL-4, 2021).
E. Teknik Perspektif
Teknik olarak ele alındığında, şebekelerdeki denetim hizmetlerinin ihtiyaçları 5G ağ dilimleme
teknolojisiyle karşılanabilmektedir (URL-4, 2021).
● Yeni kablosuz ağ teknolojisi olan 5G, sadece bireyler arasındaki bağlantıyı değil, hemen
hemen her nesneyi birbirine veya kullanıcılara bağlayan senaryoları içermektedir.
Şebekelerdeki denetim hizmetlerine ait bağlantı gereksinimleri 5G ile birlikte, düşük
gecikme ve yüksek erişim ile karşılanabilmektedir,
● 5G ağ dilimleme teknolojisi, fiber özel ağlara nazaran düşük yapım maliyetine sahip özel
ağlar ile benzer izolasyon ve güvenlik sunabilir,
● 5G ağ teknolojisi, lojik hesaplamayı ve lokaldeki trafik yönlendirmesini sağlayarak hem
gecikmeyi en aza indirir hem de bant genişliği bakımından tasarruf sağlar. Böylece,
şebeke hizmetlerinde milisaniye düzeyinde düşük gecikme ihtyacı sağlanacaktır (URL-4,
2021).
F.

Hizmet Perspektifi

Hizmet bakımından, akıllı şebeke senaryoları iki tip olarak incelenebilir:
● Endüstriyel Kontrol Hizmetleri: Bu senaryo için verilebilecek örnekler, milisaniye
seviyesinde yük kontrolü ve akıllı besleme otomasyonudur. Ultra düşük gecikmeli
hizmetleri kapsayan haberleşme ağı, bu tip servisler için tasarlanmıştır,
● Bilgi Toplama Hizmetleri: Bu senaryo kapsamında verilebilecek örnekler, dağıtılmış güç
kaynaklarında bilgi kazanımı ve alçak gerilimli dağıtım sistemleridir (URL-4, 2021).
Dağıtım Perspektifi
Dağıtım hizmeti yönünden bakıldığında 5G, kendinden önceki mobil ağ teknolojilerinde
kullanılan servisleri de destekleyecektir. Sadece elektrik şebekesindeki denetim hizmetlerini
sağlamayacaktır. Birleştirilmiş bir yapıda elektrik şebekesine ait birçok ağ dilimi, yönetimi ve
bakımı gerçekleştirilebilir. Endüstriyel açıdan da maliyetler düşük olacaktır (URL-4, 2021).
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Tablo 1’de farklı şebeke sistemlerine ait gereksinimleri karşılayan 5G ağ dilimleme
türleri gösterilmektedir:

Tablo 1. Akıllı şebeke sistemlerinin ihtiyaçlarını yanıtlayan dilimleme türleri (URL-3, 2021).

5G A ĞLARINDA DONANIM TABANLI AĞ DILIMLEME PROTOTIPI
5G ağ dilimleme teknolojisi, aynı altyapı üzerinde birbirinden farklı dikey endüstriler için birçok
lojik ağ meydana getirmektedir. Amaç, maliyeti uygun hizmetler sunmaktır. Bu noktada, ağ
dilimleme senaryolarının yanısıra yüksek hizmet kalitesi (QoS) de gerekecektir. Bu çalışmada,
ağ dilimlemeye dayalı olarak, donanım hızlandırmaya yönelik ultra düşük gecikmeli ve yüksek
güvenilirlikli haberleşme ağları sağlamak adına, kendi kendini yeniden konfigüre eden akıllı
şebeke otomasyonu ele alınacaktır. Deneysel neticeler, bu çalışmadaki yaklaşımın zorlu hizmet
kalitesini sağlamadaki yüksek performansını ortaya koymuştur (Ricart-Sanchez, Aleixo, Wang
ve Calero, 2020).
5G dilimi, ileri nesil mobil ağlar (NGMN) tarafından sunulan, 5G fonksiyonlarından veya radyo
erişim teknolojisi (RAT) ayarlarından meydana gelen bir derlemedir. Endüstri birlikleri ve farklı
organizasyonların öneri olarak sunduğu tüm ifadeler göz önünde bulundurularak 5G ağ dilimi,
bir sıra ağ akışının yeterliliğinin izolasyonu olarak ifade edilebilir (Ricart-Sanchez, Aleixo, Wang
ve Calero, 2020).
Bu çalışmada, 5G altyapılarının izolasyon ve kritik kontrol gibi uygulamardaki kullanılabilirliği
anlatılmaktadır. Bu yapının en iyi biçimde yerleştirilmesi, hızlı şekilde prototiplenme sağlayan
yazılım ve donanım iyileştirmeye yarayan NetFPGA sistemi ile gerçek zamanlı olarak ağ
dilimlemenin açıklanması gerçeklenmiştir. Bu yapı, mevcutta sabit ancak tüm yönleriyle
gerçekleştirilemeyen bazı şebeke uygulamaları vasıtasıyla, haberleşmede güçlük doğuran baz
gereksinimlere yanıt olmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, çalışma kapsamında düşük gecikme,
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ihtiyaç olan izolasyon ve yüksek güvenilirlik parametreleri sağlanacaktır (Ricart-Sanchez,
Aleixo, Wang ve Calero, 2020).
5G ağ üzerinde donanım tabanlı ağ dilimleme teknolojisinin testini gerçekleyebilmek ve
sonuçları doğrulayabilmek için dahili çekirdeklerin programlanmasını ve iyileştirilmesini
sağlayan alanda programlanabilir kapı dizisi (NetFPGA) platformunda kullanılan kartlar, üst
düzey performans ve yüksek yoğunluk içeren bir ağ tasarlanmasında kullanılan NetFPGA SUME
platformuna dayalı olarak çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında uygulanan NetFPGA ağ dilimleme
yanıtının mimarisi gösterilmektedir. Şekil 2, bu çalışma sırasında uygulanan NetFPGA ağ
dilimleme yanıtının mimarisi gösterilmektedir. (Ricart-Sanchez, Aleixo, Wang ve Calero, 2020).

Şekil 2. Akıllı şebekenin kendi kendini iyileştirme senaryosuna ait NetFPGA tabanlı
uygulaması (Ricart-Sanchez, Aleixo, Wang ve Calero, 2020).
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Dağıtıcıdan sonra ve ağ trafiğinin, işletim sisteminin özüne varmadan önce, dilimleme
uygulaması olanalanda programlanabilme özelliğine sahip tümleşik kapı devresi tahsisi yapılır
(Ricart-Sanchez, Aleixo, Wang ve Calero, 2020).
Ayrıştırıcı Aşaması: Her paketin, işlenen veya işlenecek olan başlıkların tipini analiz etmek ve o
başlıklardan verileri ayırmak için ayrıştırma işlemi yapılır. Bu safhada elde edilen bilgilerin en
önemlileri; GPRS tünel protokolü (GTP) kapsül başlığındaki kullanıcı data akış ünitesi protokolü
başlığının hedef noktası ve yönlendirilebilir GOOSE protokol başlığındaki verilerdir. Bu veriler,
bir sonraki aşama olan eşleşme/aksiyon aşamasında kullanılacaktır,
● Eşleşme/Aksiyon Aşaması: Bu safhada, adreslenebilir üçlü bellek kullanılmıştır (TCAM
tablosu). Önceki adımda ayrıştırılan veriler, 5G R-GOOSE akışlarını eşlemek ve bu
akışlara bir aksiyonda bulunmak için TCAM belleğinin girişleri için anahtar görevi görür.
Bir paket ile akışlara etkiyen aksiyon eşleşirse, bu durumda TCAM kuralındaki tanımlı
dilim aracılığıyla paket iletilecektir,
● Dağıtıcı Aşaması: Paket, UWS-FPGA dilimleme çekirdeği yardımıyla, sistemin
merkezine tekrar gönderimi sağlanarak, yeniden meydana getirilir (Ricart-Sanchez,
Aleixo, Wang ve Calero, 2020).
Bu çalışmada sonuç olarak kendi kendini geliştiren ve iyileştiren çözümler; hizmet kalitesini
arttırmak, enerji kesintisindeki süreyi ve sayıyı kısaltmak ve güç dağıtımında ortaya çıkan
problemleri en aza indirgemek amacıyla güç sisteminin muhafazasına ve dağıtım otomasyonuna
bağlıdır. Güç dağıtım problemlerinin üstesinden gelmek için, 5G ağları vasıtasıyla kendi
kendilerini iyileştiren şebekeleri desteklemek için yeni donanım tabanlı bir ağ dilimleme ortaya
konmuştur (Ricart-Sanchez, Aleixo, Wang ve Calero, 2020).
SONUÇ
Bu çalışmada 5G teknolojisinin, önceki nesil mobil teknolojilerine göre gecikme süresi,
güvenilirlik, kapsama alanı, genişbant gibi parametreler dahilinde ne gibi üstünlükler kurduğuna
ve kablosuz teknolojideki gelişim ve evrimleşme sürecine değinilmiştir. 5G mobil ağ
haberleşmesi tanımlandıktan sonra hangi sektörlerde tercih edildiği ve akıllı şebeke sistemlerinde
üstlenecek olduğu görevler ve getireceği yeniliklerden bahsedilmiştir. 5G ‘ye ait yeni bir mobil
ağ teknolojisi olan ağ dilimleme kavramı tanıtılmıştır. 5G ağ dilimlemenin akıllı şebeke
etkinleştirmede üstlendiği görev ve akıllı şebeke etkinleştirmede sıkça tercih edilen hizmet
senaryoları gereksinimleriyle birlikte açıklanmıştır. Ağ dilimleme teknolojisyle etkinleştirilen
akıllı şebeke hizmetlerindeki farklı perspektiflerden bahsedilmiştir. Ayrıca, 5G ağlarında
donanım tabanlı ağ dilimleme prototipi çalışması hakkında bilgiler verilmiştir.
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TARTIŞMA
5G haberleşme ağı başta olmak üzere ve bu haberleşme ağının desteklediği bir ağ mimarisi olan
ağ dilimleme teknoloji, akıllı şebekelerin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde ciddi anlamda bir
başlangıç noktası teşkil edecektir. Gelişime ve iyileştirmeye akıllı şebekeler, 5G ağ dilimleme ile
birlikte yeni teknolojik çalışmalar ve yeni enerji lokasyonları adına belirleyici bir unsur
olacaklardır.
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AKBELEN KÖYÜNDEKİ DİYALEKT, KİŞİ VE YER ADLARI HAKKIND
ON DIALECT, PERSON AND PLACE NAMES IN AKBELEN VILLAGE
Büşra Kahraman

ÖZET
Diyalekt, ses, şekil ve sözdimsel farklılıklar yanında içinde zengin söz varlığını ile tarihi,
kültürel ve etnografik bilgiler barındırır. Ağız araştırmaları, dil bilimi alanında en zor
çalışmalarından biri olup saha tespiti, kaynak kişilerle görüşme ve derleme yapılmasıyla
başlar; kayıtların çözümlenmesi, elde edilen verilerin işlenmesi aşamlarından oluşmaktadır.
Bu çalışmada, Akbelen köyü ağzından 200’den fazla kişiden iki yüz sayfa kadar derleme
yapılmıştır. Derleme Metinleri Akbelen köyünün gelenek, görenekleri ile bilgi, beceri ve
deneyimleri ve de sınırlı da olsa halk edebiyatı ürünleri monografik tarzda derlenmeye
çaşılmıştır. Köy hayatı, ekimdikim işleri, hayvancılık, doğum, düğün, ölüm adetleri, bayram
tören ve şölenlerinin yapılışı hakkında kapsamlı bilgi toplanmıştır.
Bu makalede, Akbelen Köyü Monografik Bir Araştırma ve Ağız Özellikleri’’ adlı Yüksek
Lisans çalışmamızdan hareketle bir köy mografisi çıkarılmaya çalışılmıştır. Akbelenden
derlenen monokrafik bilgiler ile diayalekt, yeradları, kişiadları, göbek adları, soyadları, unvan
ve lakap adları incelenmıştir Karahan’ın Anadolu ağızlarının sınıflandırmasında belirttiği
temel özelliklere bağlı, Akbelen köyü diyalekti, tipik Batı Anadolu ağız özelliklerini
göstermektedir.
Sözlük birim olarak adlar, genel ve özel adlar olmak üzere iki şekilde ele alınıp
incelenmektedir. Akbelen köyünde kişi adları veriliş şekillerinden en çok ‘dinî gelenesel
temele dayanan adlar’ kullanılmaktadır; millî- tarihî temele dayanan adlar ilgili de çok sayıda
kişi adı vardır. siyasî-fikrî temele dayanan adlar, Alpaslan, Türkeş, Andan, Menders, Tayyib
görülmekte, ama Ecevit adına raslanmamış; coğrafî temele dayanan adlarla ilgili bir tane
‘‘Kuzey’’ adına rastlanmış; modaya veya dizi kahramanlarının adalarına dayanan adlar ilgili
çok sayıda örnek vardır. Etnik temele daynan adlar konusunda köy halkının tamamı Türk
olduğu için dini temelli Arapça-Frasça isimler ile Türkçe isimler kullanılmakdır. Ayrıca
göbek adı geleneği günümüzdeki teknik gelişmelere bağlı olarak kullanımdan düşmüş, lakap
adları köyde hala yaygın olarak soaydı yerine kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Diyalekt, Adbilim, kişi adları, soyadı, Lakap adlar.
ABSTRACT
It contains historical, cultural and ethnographic information with its rich vocabulary in
addition to dialect, sound, form and spoken differences. Dialect research is one of the most
difficult studies in the field of linguistics and starts with site determination, interview with the
source cellar and compilation; The analysis of the records consists of the processing of the
obtained data. In this study, about two hundred pages were collected from more than 200
people from Akbelen village dialect. Compilation Texts The traditions, customs, knowledge,
skills and experiences of the village of Akbelen and even if limited, folk literature products
have been compiled in a monographic style. Comprehensive information was collected about
village life, cultivation works, animal husbandry, birth, wedding, death customs, and the way
of the festival and feasts.
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In this article, we tried to create a village mography based on our master's study named
"Akbelen Village A Monographic Research and Dialect Features". With the monographic
information compiled from Akbel, diayalect, place names, personal names, middle names,
surnames, title and nickname names have been examined. The Akbelen village dialect shows
the typical Western Anatolian dialect characteristics, depending on the basic features Karahan
identified in the classification of Anatolian dialects.
The dictionary is examined in two ways: nouns as a unit, general and proper nouns. In
Akbelen village, "names based on religious tradition" are mostly used among the forms of
giving names; There are many personal names related to names based on a national-historical
basis. Names based on a political-intellectual basis, Alpaslan, Türkeş, Andan, Menders,
Tayyib, but not Ecevit; geographically based names, a related "North" name was found; There
are numerous examples of names based on fashion or the islands of series heroes. In terms of
names based on ethnic basis, since all of the villagers are Turkish, religious-based
Arabic-Frasça and Turkish names are used. In addition, the middle name tradition has fallen
out of use due to today's technical developments, and it has been found that the porridge
names are still widely used instead of surnames.
Keywords: Dialect, Adbilim, person names, surnames, nicknames.

Giriş
Ağız araştırmaları, ses, şekil ve sözdimsel farklılıklar yanında içinde zengin söz varlığını ile
tarihi, kültürel ve etnografik bilgiler barındıran konuşma biçimlerini kapsar. Kaşgarlı
Mahmudʼun DLT’te ilk örneklerini verdiği ağız çalışmaları 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar pek
üzerinde durulmamış, ancak Kurtuluş savaşı yıllarında Ankara’da TBMM toplanmış, Rıza
Nur’un Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, zor şartlar altında, dilin sadeleştirilmesine devam
edilmesi yönünde bir karar alınmışır. Milli mücadelenin en hararetli döneminde halk
ağızlarından kelime derlenme çalışmaları sürdürülmüştür. Ancak bu çalışmalardan1929-1930
yılları arasında derlenen kelimelerin bir bölümü Hamit Zübeyir Koşay ve İshak Refet Işıtman
tarafından ‘Ana Dilden Derlemeler’ adıyla 1932’de yayımlanmıştır (Tan, 2001:1-2).
Cumhuriyet döneminde ağız çalışmaları tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyetiʼnin kurulmasıyla
(12 Temmuz 1932) programlı bir şekilde başlamıştır. Bu sözlük mahiyetindeki ilk derleme
çalışmaları “Türkiyeʼde Halk Ağzından Söz Derleme Dergisiˮ adlı dört ciltlik eser olup
yaklaşık 30.000 kelimelık söz varlığına sahiptir. Bu çalışmalar 1963-1982 yılları arasında
geliştirilerek “Türkiyeʼde Halk Ağzından Derleme Sözlüğüˮ adıyla on iki cilt halinde
yayımlanmıştır.
Tokat ağzı, Karahanʼın (2011:117) “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılmasıˮ adlı çalışmasında,
Batı grubu ağızları içerisinde gösterilmektedir. Bu sıflandırmada Batı grubu ağızları, dokuz alt
gruba ayrılır ve bu alt gruplar içinde Tokat ağzı VI. grupta yer alır ve II. Derece alt grubu
içinde Tokat merkez ve ilçeleri (Zile ve Artova hariç) gösterilmektedir. Bu VI grupta,Tokat ile
birlikte Havza, Lâdik (Samsun), Amasya, Sivas (Şarkışla ve Gemerek hariç), Mesudiye
(Ordu), Şebinkarahisar, Alucra (Giresun), Malatya merkez, Hekimhan, Arapgir ağızları
bulunmaktadır.
Leyla Karahan’ın “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılmasıˮ kitabında Tokat Merkez Batı grubu
ağızları içerisinde gösterilmektedir. Bu sıflandırmada Batı grubu ağızları, dokuz alt gruba
ayrılır ve bu alt gruplar içinde Tokat ağzı VI. grupta yer alır. Tokat Akbelen köyü merkeze
bağlı köylerden biridir. Leyla Karahanın bahsi geçen kitabında da belirttiği batı grubundan VI.
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Gruba girmekte ve ses ve şekil özelliklerini taşımaktadır. Bu özellikleri Akbelen köyünde
derlenen kayıtlardan ses ve şekil örnekleri vererek olursak:
/r/ ünsüzünün düşmesi: olusa (olursa), gelüse (gelirse)
/ğ/ düşmesi: eskerlı̇̄ , çökelı̇̄ , sārım
/e> á, a/ değişmesi: gelmā, yemā
şekil bilgisi şimdiki zaman ekinin –yo ve –Iy şeklinde olğu görülmektedir. “r” düşmesi yok
denecek kadar azdır. (bārusa, olusa)
Ayrıca kayıtlar sırasında elde ettiğimiz verilerden /ñ/ kullanımı: doñuz, baña, geliñ …, /nar/,
/ner/ kullanımı: ġoyunnar, gelinner; /nan/, /nen/ kullanımı: atınan, ġolaylīnan..örneklerine
de rastlanmıştır. Bu çalışmamızda kayıt altına aldığımız kişi adları, soyadları, lakap adları,
unvan adlarında bu ekleşmeler mevcuttur. Lülōnner, G̠óçȫñ Ömergil gibi bir çok örnek
mevcuttur.
Ad bilimi (onomastik), çevremizde gördüğümüz ve algıladığımız canlıların, nesnelerin,
kavramların ve varlıkların kısacası her şeyin adıyla ilgilenen bilim dalıdır. (Sakaoğlu 2001: 9)
Adbilim çalışmaları iki yönde ilerlediği görülür. Bunun ilki adları kavramsallık boyutunda ele
alıp inceler, ikincisi adları özel adlar bağlamında ele alıp incelerken onları yapı, anlam oluşum
ve gelişim yönünden diğer sözlük birimlerinden ayıran özelliklere yoğunlaşılır. Adbilim bu
özellikleri ortaya çıkaran gelenek-görenek ve kültürel sebepleri araştırmaktadır (Kahraman,
2019:76 Aksan 2000/I:32).
Adbilimin (onomastik) bir alt kolu olan yeradbilim (toponimi), herhangi bir köy, şehir,
kasaba, ülke veya bölgedeki çağdaş veya tarihî yerlerin özel isimlerini araştıra bilim dalının
addır. Bu tür çalışmalar sahadan derlenen verilerin araştırılması sonucu elde edilen bilgiler
ışığında çeşitli açılardan sınıflandırmaları kapsarmaktadır. Yer adları dil, tarih, coğrafya,
etnorafya, sosyoloji ve folklor olmak üzere çeşitli bilim dalları tarafından ele alınıp incelenir.
İletişim ve bildirişim düzeni içinde kullanılan sözlerin tamamının özel adlardan türediği veya
genel isimlerden özel isimlere dönüştüğü iddia edilmektedir (Şahin, 2016: 1775-1778). Bu
alandaki yapılan çalışmalar genel olarak adbilimin bir alt kolu olan yeradbilim (toponomi),
yerleşim yerlerine verilen adları anlam, oluşum, köken ve veriliş biçimi veya sebebi açısından
ele almaktadır. Saha araştırmız sırasında Akbelen köyünden derlediğimiz Tarla ve Mevki
Adları: ‘‘İmamlıḫ,
Selkene, Almāc, Esġiāl ȱñü, Subasan,
Alasunnar, Aydınāñ Depe,
Haytalarıñ āgılȱñü, Ġayıḫcı Yeri, . Koḫmazıñ Depe, G̠úddere, Ġoḫmaz, Coraḫlıḫ,
Haḫbaşı/ Harḫbaşı, Osut,Sıracȫzler, Sudenüyolu, . Coraḫlıḫ, Ġayıḫçıyeri,
Seġsennįñcöz, balôncöz, Çayınġıyısı, çorahluk, ,Sekü, Aşurma talla, Böyúk̠ Talla, Hacįnȫ,
Ġı́rasdibi, Dumanȫ/ Dumanöñ, Dumanöñ Çeşme, Dumanöñ Talla, Osman Çōşlarıñ Talla,
Selkene, Gedǖñardı, Uzunburun, Davullu Bā, Cāmi Tallası, Harmanyeri, İmamlıḫ, Orta
Depe, Aşurma Depe, Ġurban Depe, Depedibi, G̠ólbaşı, Armudlu, Cāmi Tallası, Erük̠lü Talla,
Dı́kennik̠, Ġaraşdibi, Tiyāre Tallası, Harmandepe, Perō, Pȫrek̠lü, Köseleriñ Talla/bāça,
Meleklerindibi, Ġurōvanıñ ara/ Ġuruġovanıñ ara, Uzun burun, Ançifdi, Depedibi, Bālar,
Lülȫn Dere, Çamsürȫn Dere, Bālar, Ilıncaḫ Dere, Pȫreklü, Geldirgen, Sülük̠g̠ólü, Almaludere,
Almāç, Uzun Talla, Uludlarıñ Ġaş, Ġaradaşlar, Aralıḫ Dā, Haceliñ Alaca, Ġalayyeri, Ġara͜ȫz
Dā, Çalbāçesi, Acıçörmüḫ, G̠úmbür, A͜ıltamı, Yoḫuşbaşı, Ġaracaderesi, Çifdlik ujg̠ól, Ġarȫl,
Almaludere, Saru Depe’’ olmak üzere toplam 83 yeradı derlenmiştir. Bu yeradları içinde,
selkene, osut, alazın, perö gibi basit; selkene, kohmaz, sekü, imamlıh, gibi türemiş; almâç,
dumanö, bileşik yapılı adlar yer amaktadır. Yer darlığı sebebiyle yeradları listesi verimekle
yetinilmiş, ayrıntılı çalışmama tezimizde yer almaktadır.
Bu şekilde akbelenden derlenen veriler ışığında bu çalışmamızda özellikle değindiğimiz kişi
adları bahsine geçebiliriz. Dilimizde özel adlar, kullanılmakta olan diğer sözlük birimlerinden
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farklı anlamlar taşır. Bu adlar işaret ettiği nesne ve yerleri dilsel gösterge olarak temsil
ederken, ad olan sözcükler, sözlük birimi olarak taşıdıkları gerçek anlamdan ya tamamen
uzaklaşır ya da temel anlamla ilişkili yeni bir anlam kazanırlar.
20. yy’da adbilim çalışmaları, ülkeler arası birbirini destekler nitelikte çok kapsamlı araştırma
ve incelemelerle sürdürülürken, dernek ve çeşitli yayın organlarıyla desteklenmiş ve kuramsal
çalışmalarla alaniçi terimsel birlik ve uygulanan araştırma yöntemleriyle de özgün çalışmalar
ortaya çıkması sağlanmıştır.
1938’de ‘Uluslararası I. Toponomi ve Anthroponymie Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrenin
ardından da Paris’te Toponimi ve Anthroponymi Komisyonu kurulmuştur. Bu kurum
günümüze kadar farklı ülkelerde 25 kez Adbilim kongresi düzenlemiştir. 1949’da kurulan
‘Uluslararası Adbilim Kurumu’nun çıkardığı ‘Onoma’ dergisi günümüzde de yayınlarını
sürdüryor (Eren, 2010; Şahin 2013).
Ülkemizde 20. yy’ın ilk çeyreğinden itibaren ilk örnekleri görülmeye başlayan adbilim
çalışmalarının ilki, Saffet Bey tarafından 1327/1907; 1328/1908’de ‘Osmanlı Coğrafyayı
Tarihiyyesi’ adlı çalışma, Türk Yurdu Dergisi’nin 4. Ve 7. Sayılarında peşpeşe yıyımlanmıştır.
İkincisi, F. Köprülü’nün 1925’te yazdığı ‘‘Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar’’ adlı
çalışması, üçüncüsü, H. Nihal (Atsız) ve A. Naci’nin 1928’de yazdığı ‘‘Anadoluda Türklere
Ait Yer İsimleri’’ adlı çalışmadır. Dördüncüsü, M. Şakir Ülkütaşır’ın 1928’de yadığı ‘‘Sinop
ve Çevresi Oğuzlar ve Diğer Türk Boylarına Ait Köy Adları’’ adlı çalışmadır. Beşincisi
F.Aksun’nun 1936’da yazdığı ‘‘İsparta İli Yer Adları’ adlı çalışmadır. Altıncısı Hüseyin
Namık Orkun’un 1934’te yazdığı ‘‘Has İsimlerin Tetkiki (Onomastika)’’ adlı çalışmadır
(Sakaoğlu, 2001). Bu dönemde kuramsal ve uygulamaya dayalı çalışmaların sayısı giderek
artmıştır.
1970-2000’li yıllarda adbilim çalışmalarında pek az yayın yapılmıştır. 2000’den sonra kitap
çalışmaları görülür: Sakaoğlu’nu 2001’de kaleme aldığı kitap çalışması önemli bir adım
olmuştur. Ardından Şahin’in 2011’de yayımladığı ‘Adbilim’ adlı çalışma, Türk adbilimine
kuramsal, kavramsal, terimsel, uygulayımsal ve eleştiriler noktalara odaklanıldığı görülür.
Şimdi de Kahraman (2019: 89)’ın adbilimin alt kollarını karşılayan terim ve tanımları
sırasıyla aşağıda görelim:
1. Kişiadı /antroponim, Kişiadbilimi: Kişilerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp
inceleyen adbilim dalıdır.
2. Rüzgâradı/anemonim, rügâradbilimi/anemonimi: Rüzgârla ilgili adcıl birimleri ele
alıp inceleyen adbilim dalıdır.
3. Yıldızadı/Astronom, yıldızadbilimi/Astronomi: Yıdızlarla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyn adbilim dalıdır.
4. Belgeadı/dökümantonim, Belgeadbilimi/dökümantonimi: Belgelerle ilgili adcıl
sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
5. Örgütadı/ergonim, Örgütadbilimi/ergonimi: Örgütlerle ilgili adcıl sözcük birimlerini
ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
6. Kökadı/etnonim, Kökadbilimi/etnonimi: Kökadlarla yani adların kökeni, nereden
geldiğiyle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.

KONGRE KİTABI

28

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

7. Bitkiadı/fitonim, Bitkiadbilimi/fitonimi: Bitkilerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele
alıp inceleyen adbilim dalıdır.
8. Eseradı/hrematonimi, Eseradbilimi/ hrema: Eserlerle ilgili adcıl sözcük birimlerini
ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
9. Zamanadı/hrononim, Zamanadbilimi/hrononimi: Zamanla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
10. Uzayadı/kozmonim, Uzayadbilimi/kozmonimi: Uzayla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
11. Mitadı/mitonim, Mitadbilim/mitonimi: Mitlerle ilgili adcıl sözcük birimlerini ele
alıp inceleyen adbilim dalıdır.
12.Araçadı/poreyonim, Araçadbilimi: Araçlarla ilgili adcıl sözcük birimlerini ele alıp
inceleyen adbilim dalıdır.
13. Ürünadı/pragmatonim, Ürünadbilimi/pragmatonimi: Ürünlerle ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır. Daha çok ticari ürün adlarını ya da ticari
ürünlerin adlarını inceler,
14. Gökadı/planetonim, Gökadbilimi/planetonimi: Gök yüzü ve gök cisimleriyle ilgili
adcıl sözcük birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
15. Yeradı/toponim, Yeradbilimi/toponimi: Yer adalarıyla ilgili adcıl sözcük birimlerini
ele alıp inceleyen adbilim dalıdır.
16. Kentadı/urbonim, Kentadblimi/urbonimi: Kent adlarıyla ilgili adcıl sözcük birimlerini ele
alıp inceleyen adbilim dalıdır.
17. Hayvanadı/zoonim, Hayvanadbilimi/zoonimi: Hayvanlarla ilgili adcıl sözcük
birimlerini ele alıp inceleyen adbilim dalıdır (Şahin, 2016:29-91).
Bir sözlük birimi olarak ad, tür/cins (common noun) ve özel ad (proper noun) olmak üzere
ikiye ayrılır. Tür adları, birden fazla simgeyi temsil eden, baştarafına tanımlayıcı alan, tekil
veya çoğul nesneyi işaretleyebilen sözlük birimleri iken, özel adlar(onimler) tanımlayıcısız ve
sadece tekil kullanımı mümkün olan, tek bir nesneyi işaretleyen dilsel birimleridir (Şahin,
2016:12). Adlar, varlık, nesne ve kavramları karşılayan dilsel göstergelerdir. Bütün dillerde
varlıkları karşılayan kelimelerin sayısı, hareketleri karşılayan kelimelerin sayısından daha
fazladır. Sözcük türlerinin temel iki unsurundan biri olan adlar, tüm dillerin aslî söz
varlıklarını oluşturur. Özel adlar( onim) kişisel tasarım veya toplumsal alışkanlık olarak
ortaya çıkar.
Özel adlar üzerine yapılan çalışmalarda öncelikle adbilimsel veri olarak kullalabilen
adlıkların/ sözcüklerin leksik, semantik ve semiotik alanlarla işbirliği içinde ek, kök, ses, söz,
yapı ve göstergeler üzerinde yoğunlaşıldığı görülür. Son zamanlarda dil araştırmalarının ana
temalarından biri haline gelen adbilim, sözcüklerin taşıdığı anlamsal değer ile kültürel miras
arasındaki tarihsel bağa, tarihsel derinliğe ve toplumsal ilişkiye yöneldiği görülmektedir.
Adlar, aile, birey, toplum veya kamu tarafından verilebilir. Dilbilimsel yaklaşımla, ses
birimlerin anlamlı birer birleşimi olan adlar, tek bir kişinin, hayvanın, yerin veya nesnenin
kişisel tasarımı olarak ortaya çıkarken, adlar kullanıcısını tanımlamak, sosyokültürel ve
hukukî bazı hak ve statüler kazandırmak görevini de üslenir.
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Bireyler arasında iletişim aracı olan dilsel simgelere gösterge adı verilir. Bu göstergeler, keyfi
bir nitelik taşır ve anlamları doğal bir bağlantıdan değil, toplumsal uzlaşı, bireyler arası üstü
kapalı uzlaşımdan doğmaktadır (Culler, 2000: 57-58). “Dilbilimde, göstereni gösterilen ile
birleştiren bağ nedensizdir” (Vardar, 1998: 111). Dilbilim açısından adlar, gösterileni
biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel bir varlık olan bir göstergedir.
Bir dilin kullanıcıları arasında bilinmeyen dönemlere ait gizli sözleşme ve ön kabulüne
dayanan varlıkları adlandırma geleneği, kişilere ad koymada farklı bir yol izlenir. Ad koyma
geleneği sınırları içinden özel olarak seçilerek ‘‘önceden kişi adı olarak kabul edilmiş’’
sözcükler kullanılarak insanlara ad konulmaktadır.
Türklerde ad verme geleneği sözlü ve yazılı kaynaklarda yer almakta ve tarihi ve destanî
metinlerde etraflıca anlatılmaktadır (Aksan, 2000/III:118-124; Çakan, 2004: 124-133; Varis,
2004:124-132). Anlama ve adlandırma insanoğlunun evreni keşfiyle başlatılabilir.
Adlandırma bir eylem olarak insan-insan ile insan-mekân arasındaki ilişkiyi belirler.
İnsanoğlunun mekân algısı, evrenin doğuşu ve mekânların oluşumu ve gelişimi süreçleri
içinde izlenebilir (Ögel, 1989: 24-25).
Adbilim, genel olarak kişi ve yeradları konularını icelediği düşünülse de bu alanın alt
başlıkları deteyalarıyla inceleme konusu yapılmaktadır. Kişi adları olarak bilinen antroponom
ise, adbilimin önemli bir dalıdır. Kişiad bilimine, soyadı, göbek adı, takma adlar ve unvanlar
vb ad türleri girmektedir (Şahin, 2013: 41-43; Sarıtaş, 2009).
Tarihin her döneminde adlarla ilgilenen düşünürler, tarihciler ile dilciler ve meraklılar
olmuştur. Tarihsel süreç içinde adbilimin Antikçağ’dan Ortaçağ’a, Rönesans’tan modern
döneme uzanan değişik evrelerden geçerek günümüze ulaştığı söylenebilir (Kahraman,
2019:80). Adbilim araştırmalarında karşılaştırma, betimleme, tümevarım ve istatistik gibi
yöntemlerinden yararlanılabilir (Şahin, 2016:26-28). Örneğin dilbilim araştırma
yöntemlerinden olan artzamanlı(diahronic) ve eşzamanlı(synchronic) yöntemler ad
araştırmalarında da kullanılmıştır. Günümüzde ad bilim çalışmaları eş zamanlı alan
araştırmalarına yönelse de artzamanlı araştırma yöntemine de ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmamızda Akbelen Köyü sakinlerinden tez sürecinde sözlü yazılı olarak kayıt
aldığımız ve ayrıca yazı ve görsel basın ortamlarından derlemiş olduğumuz kişi ve yer adları
inceleme konusu yapılmış olup Akbelen köyünden derlediğimiz kişi adları (anthroponym) ve
yeradları (toponym), yukarıdaki yer alan ana başlıklar üzerinde tasnif edilip incelemeye
çalışılacaktır.
Yöntem
Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup ilk olarak gürüşme, derleme ve köy muhtarıyla
yapılan görüşmede Akbelen köyünün kişi adları listesi temin edilmiş, sonra kişi adlarının
veriliş biçimlerine göre aşağıdaki sınıflandırılmıştır:
1. Dinî gelenesel temele dayanan adlar,
2. Millî- tarihî temele dayanan adlar,
3. Siyasî-fikrî temele dayanan adlar,
4. Coğrafî temele dayanan adlar,
5. Modaya veya dizi kahramanlarının adalarına dayanan adlar,
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6. Etnik temele daynan adlar,
7. Yeni ve yenilikçi temele dayanan adlar şeklinde sınıflandırılmış, ardından yapıları
üzerinde durulmuştur. İkinci olarak 2018 - 2020 yılları arasında muhtelif zamanlarında Tokat
ili Akbelen köyünün musalla mahallesi, orta mahallesi, yeni mahalle ve yaylada yaşayan
kaynak kişiler aracılığıyla sahadan 221 adet lakap derlenmiştir. Bu lakaplar kategoriklerine
göre sınıflandırıldığında lakaplar, içerdikleri anlamlara göre:
1.Kişisel nitelik belirten lakap adlar: Din, Etnik, , Aile-Akraba-Soy, Yaşam Biçimi, Yetenek
ve Beceri, Mizaç, Olumlu, Olumsuz Tutum ve Davranış ifade eden lakap adları.
2. Dış Görünüş ile İlgili Lakaplar: Fizikî Durum, Kıyafet-Ayakkabı vb. özellikler, Dış
Görünüşte Bir Engel veya Kusur, Ünlü Birine Benzeme ifade eden lakap adlar.
3. İstenen veya istenmeyen Durumlarla İlgili Lakaplar: bağlı olduğu nesne, varlık, Sık
Kullanılan Söz, Zevk, Hoşa Giden gitmeyen Durumları ifade eden lakap adlar.
4. Meslek mensubiyetle İlgili Lakaplar
çalışılmıştır.

şeklinde dört ana başlıkta

incelemeye

Bu tasnifle birlikte lakaplar, dil-kültür ilişkisi bağlamında değerlendirilirken, Türkçenin
kullanımı ve söz varlığı açısından da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla lakaplar
köken bakımdan (Türkçe olup olmama), yapı bakımından (basit, birleşik, türemiş) olmak
üzere iki temel grupta tasniflenerek incelenmiştir.

Bulgular
Adlar, sözcük türleri içinde önemli işleve sahiptir. Kişi adları, bu noktada ayrı bir yere ve
öneme sahiptir. Çünkü dilin genel anlatım oluşturma temelinde yapılan bir eylem ve bu
eylemi yapan kişi bulunur. Bu noktada adlar , anlatımın olmazsa olmaz ögelerinden biridir.
Dilbilgisel birim olarak adlar, dilde bir yandan canlı-cansız birçok nesneyi karşılarken,
biryandan da kişiler içinde kullanılırlar. Kişi adları, ad koyma geleneği içinde göbek adı,
lakap adı ve özel kişi adı şeklinde farklı biçimlerde ortaya çıkar. Araştırmalardan hareketle
ülkemizde sık kullanılan Kişi adlarını ortaya çıkış noktasına göre dayandığı temelleri aşağıda
verelim:
(a) Amet, Mehmet, Ali, Yunus, Kamil gibi dinî gelenesel temele dayanan adlar,
(b) Ayhan, Cengiz, Murathan, Oğuzhan, Orhan, Yunus gibi millî- tarihî temele
dayanan adlar,
(c) Barış Çağdaş, , Kemal, Uygar, Mustafa Kemal, Mehmet Akif gibi siyasî-fikrî
temele dayanan adlar, (d) Derya, Kuzey, Nehir, Pınar, Songül, Yağmur, Yıldız gibi coğrafî
temele dayana adlar,
(e) Arda, Caner, Çağla, Mert, Sibel, Selin. Ezel gibi dönemin modasına ya da dizi
kahramanlarının adalarına dayanan adlar,
(f) Azat, Berfin, Dilan, Havin, Rojda; Anuş/enüş, Anjel, Artun, Ararat gibi etnik
temele daynan adlar,
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(g) Yiğit, Toprak, Ateş, Alper yanında Erdin, İlkyaz, Erce, İlkim, Çağıl/Çığıl, Çisil
gibi yeni ve yenilikçi temele dayanan adlar şeklinde yedi grupta sınıflandırmak mümkündür.
1. KİŞİ ADLARI
Kişi adları, sahip oldukları ontolojik değer bakımından sadece sözlük yardımıyla
açıklanamayacak kadar kapsamlı bir yapı ve anlama sahiptir. Bir kişi adı sadece seslerden
dizili bir birim değildir ve morfolojik tahliller yoluyla kişi adları üzerinde çalışmak bizi yeni
verilere ulaştarabilir. Adlar, sadece sözlük birimsel anlamlarıyla sınırlı olmayıp sözlük
anlamları yanında içinde bulundukları toplumun, dinin, tarihin, mitolojinin ve kültürün adlara
yüklediği zengin çağrışımsal anlamlar da vardır.
“Türklerin İslâmiyet öncesi ve sonrası devirlerde, uzun tarihi süreç içerisinde, kiş adlarını
koymada izledikleri yöntemde belirli dönemlerde yabancı din ve kültürlerinin etkisi altında
kalmasına rağmen, ad koymadaki milli geleneğin Türkler tarafından sürekli devam ettirildiği
görülmektedir” (Çakan, 2004: 124-133). “Adlar, insanın kültürel ve bireysel kimliğini
yansıtmasının yanında, insanoğlunu belirli kılarak kargaşayı, karışıklığı, yanılma ve yanlışlığı
önler, ilişkiyi düzenler” (Örnek, 2000).
Çocuklara ad vermede, çocuğun doğduğu gün gerçekleşen doğa olayları üzerine verilen adlar;
yatırlar ve ziyaretlerle ilgili adlar; Tanrı’nın sıfatları, peygamberler ve peygamber yakınlarıyla
ilgili adlar; tarihi kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar; hayvanlarla, madenlerle, bitkilerle
ilgili adlar; çocuğun doğduğu yerle ilgili adlar; minnet, şükran, hayranlık ve dostluk
duygularıyla ilgili adlar; ölmüş büyüklerle ilgili adlar; toponimi ile ilgili adlar; coğrafi
ögelerle ilgili adlar; kozmik, göksel ve meteorolojik olaylarla, ögelerle ilgili adlar; manevi
organlarla ilgili adlar; uyumlu adlar; modayla ve kültür değişmeleriyle ilgili adlar; güç ve
kuvvetle ilgili adlar (Örnek 1995: 151-158) şeklinde sınıflandırmıştır.
1.1. Dinî inanışlara dayalı ad verme:
Türk inanç sistemlerinde tarihte yer alan İslamiyet öncesi Maniheizm, Budizm ve Göktanrı
inancına ait kutsalların adlarının çocuklara verilmesine ilaveten İslamiyet’in kabulünden
sonra Allah’ın adları Aziz, Melik, Latif, Kerim ya da sıfatları (Gaffur, Kudret);
peygamberlerin adları (Muhammet, Mehmet, İsa, Davut, Âdem vb); peygamberlerin
yakınlarının adları (Ayşe, Hasan, Hüseyin Ali vb); din büyükleri ve dinî liderlerin adları
Ebubekir, Ömer Osman, Bilal çocuklara ad olarak verilmiştir.
Akbelen köyünde, Dinî inanışlara dayalı ad verme yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir.
Ve Aziz, Melik, Latif, Kerim; Ahmet, Mehmet, Muhammed, Fatma, Hasan-Hüseyin, Şuayıp,
İlyas, Nuh (Nebi) vb en çok ad olarak kullanılmaktadır.
1.2. Kutsal kitaplara dayalı ad verme:
Tevrat, İncil, Zebur gibi kitaplar çocuk adı olabilmektedir. Kur’an-ı Kerim, Türk kültüründe
kişi adı olarak doğrudan kullanılmamakla birlikte (Akalın, 1998: 12), Kur’an’ın adlarından
birisi olan Furkan kelimesinin ad olarak konulduğu görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’de geçen
pek çok ad çocuklara ad olarak verilmektedir. Bunun yanında ad olmadığı halde, sırf Kur’an-ı
Kerim’de geçtiği için bazı kelimeler de çocuklara ad olarak verimektedir (Uca, 2004: 149).
Akbelen köyünde, kutsal kitapların adları kişi adı olarak verilmez. Ancak Kuran’da geçen
Peygamber isimleri, Peygamberinizin adı ile aile bireylerinin adları yanın da sahabe adları da
yaygın olarak kişi adı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sırf Kur’anda geçiyor diye Afra (ateş),
Kezban (yalancı) sözcükleri kızlara ad olarak verilmektedir
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1.3.Başka kültürlere dayalı ad verme:
Başka milletlerden bireylerle yapılan evliliklerde her iki tarafın isteği üzerine yabancı adlar da
çocuklara ad olarak konulmaktadır. Bu adlar bazen bir yerli bir yabancı (Ceren Susanne,
Selma Emilia, Ayşe Alara, Can Sebastian, Zehra Sara vb) sözcük olmak üzere iki ad olarak;
bazen de iki çocuktan birisinin adı yerli diğerinin adı yabancı olarak görülmektedir. Bazen de
iki kültürde birbirine benzeyen Adem-edim, Meryem- Miriam, Davut-David, Deniz-Denis,
Can-John gibi adlar birlikte veya tek ad olarak konulabilmektedir.
Akbelen köyünde, başka kültürlere dayalı ad verme örneği görülmemektedir. Ancak işçi
olarak Avrupaya giden ailelerden birinin kız çocuğunun adının ‘Cemile Yasmin’ adı verildiği
bildirilmiştir.
1.4. Görülen rüyaya daylı ad verme:
Başta anne olmak üzere, aileden birisinin rüyasında gördüğü bir adı çocuğa vermesidir.
Rüyada, din büyüklerinden biri, ak saçlı nur yüzlü bir yaşlı ya da ölmüş aile büyüklerinden
birisi, rüyaya girerek bir ad tasiyesinde bulunur.
Akbelen köyünde, görülen rüyaya daylı ad vermede kişi adı olarak rüya sahibinin bu durumu
ifade etmesi, ‘‘ninem rüyasında bir aksakallı, nur yüzlü dedenin geldiği ve doğacak torunun
adının MUSTAFA olacağını söyler’’kadın sabah kalkınca durumu oğluna söyler ve torunun
adı Mustafa konulur. Bu şekilde ad alan kişilerin çok olmamakla beraber on ismin bu yolla
kunulduğu belirtilmiştir.
1.5.Çocuğun doğdugu anda gerçekleşen doğa olaylarına dayalı ad verme:
Çocuğun doğduğu gün yaşanan Tayfun, Yağmur, Tûfan, Boran gibi doğa olayları o günün
hatırasına unutulmasın diye çocuklara bu adlar verilmektedir.
Akbelen köyünde, çocuğun doğdugu anda gerçekleşen doğa olaylarına dayalı ad verme çok
yaygın değlildir. Bir kişinin adı Tayfun, diğer adı Tuğfan, kızlardan bir Meltem, iki çocuğun
ismi Yağmur adını taşımaktaır
1.6.Çocuğun doğduğu zamana dayalı ad verme:
Çocuğun doduğu zamanın adları Taner, Gökçe, Gökçen, Gündeş, Seher, Şafak, Leyla şeklinde
ad olarak verilirken (Balta, 2013: 202), Bahar, Yazgülü, Güz, Hazan mesimler ile Nisan,
Eylül, Kasım ayi adları da çocuklara ad verilmektedir. Oğuzlarda ayın birinci günü doğan kız
çocuklarına Aybike (ay hanım) adı verilirmiş (Kaçalin, 2017: 560).
Akbelen köyünde, çocukların doğduğu zamana dayalı ad verme çok yaygın değildir. Ama
yine de popüler isim mahiyetinde erkeklerde Kasım, Taner, Şafak; kızlarda Güneş, Seher,
Leyla, ay adı olarak Nisan, Eylül görülmektedir.
1.7.Hayvan ve bitki adlarına dayalı ad verme:
Hayvaları kendi var oluşlarının bir parçası olarak gören Türkler Boğaç, Doğan, Ceren, Maral,
Arslan, Bülbül, Ceylan, Şahin, Doğan, Turgay, Bahri, Gökçen, Asena, Buğra, Kurt, Börü,
Umay gibi hayvan adları kültürümüzde geçmişten günümüze çocuklara yaygın olarak
verilen adlardandır. Ayrıca Gül, Açelya, Yasemin, Menekşe, Çiğdem, Mimoza, Lale, Sümbül,
Defne, Çınar, Servi gibi çiçek ve bitki adları da uzun yaşaması, mitolojik köklerinin olması,
kutsal sayılması sebebiyle kız ve erkek çocuklara ad olarak verilmiştir.
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Akbelen köyünde, hayvan ve bitki adlarına dayalı ad verme geleneği içinde Doğan, Şahin,
Turgay, Buğra, Börü, kızlarda Ceren, Ceylan, Asena, ayrıca bitki adı olarak Ayşegül, Aygül,
Çiğdem, Lale, Defne, selvi gibi adlar çocuklara ad olarak verildiği görülmektedir.
1.8.Ataların adlarına dayalı ad verme:
Bu adların çocuklara verilme sebebi ölen ataların hatırasının yaşatılması, akrabalık bağının
kuvvetlenmesi ile atalar kültü inancı dayanmaktadır. Atalar kültüne göre, ölen ata ruhunun
değişik varlıklar şeklinde geride kalan ailesine göründüğü ve onlarla temasını kesmediği
inancı yaygındır. Bu yüzden atalarının ruhlarının kendilerine zarar vermemesi, kötülüğü
engellemesi için çocuklara ad verilir.
Akbelen köyünde bu adlandırma türüne dayalı olarak Bekir, Mahmut, Mustafa, Yusuf, Sabri,
en çok Ahmet ve Mehmet isimleri çok sayıda ailede tekrarlanarak verilen adlardır.
1.9. Devlet adamı, sporcu tanınmış kişileri adlarına dayalı ad verme:
Devlet büyükleri ve tanınmış kişilere duyulan saygı için Bilge Kağan, Tonyukuk, Oğuz,
Metehan, Bayındır, Yavuz, Sultan, Selim, Mehmet, Mustafa Kemal, Menderes, Adnan,
Süleyman, Bülent, Ecevit (bulunmamaktadır), Recep, Tayyip gibi adlar ile Kemalettin, Sinan,
Mahmut, Yusuf, Sina, Oktay, Aziz, Naim, Metin gibi bilim adamı, sporcu, sanatçı, asker
adları çocuklara ad olarak verilmektedir.
Akbelen köyünde siyasetçi adı olarak, Süleyma, Menders, Adnan, Alparslan adları verilirken,
ünlü ve sporcuların adları Samet, turgay, Etuğrul, Melih vb. çocuklara ad olarak verildiği
görülmektedir.
1.10.

Dizi ve filmlerin kahramanların adlarına dayalı ad verme:

Akbelen köyünde 2000’lerin sonuna kadar Dizlerin kahramanlarının adalrı çocuklara ad
olarak verilmezken, sonraki dönemlerde hem dizi hemde dönemin tanınmış kişilerin adları
verilmeye başlanmıştır.
1.11.

Doğum sırasına dayalı ad verme:

Doğum sırasına göre ilk ve son doğan çocuğun adları onun doğum sırasını belirtmektedir. İlk
çocuğa İlknur, İlkay, İlker, İlksen, Âdem; ikinci çocuğa Sâni, Sâniye; son çocuğa da Songül,
Soner, Dursun, Sonay, Yeter gibi adlar verilmesi anadoluda yaygındır.
Akbelen köyünde doğum sırasına göre çocuklarına ad verme konusunda ailerlerin ilk
çocuklarına erkek ise İlker, İlkay; kız ise ilknur, ilkyaz, ilkim adı verildiği görülmektedir.
1.12.

Ebcet hesabına dayalı ad verme:

Arap harflerinin ebcet hesabına göre değerini bilen ve ad verme için hesap yapabilen kişilerin
hesaplaması neticesinde olmaktadır. Benzer bir durum yıldıznâme ya da falnameye bakarak
ad koymada da vardır.
Akblalen köyünde ebcete hesabına göre çocuklarına ad koyma konusun da çok eskiden
müracaat edildiği ancak günümüzde bu yolla çocuklarına ad veren ailelerin olmadığı
bilinmektedir.
1.13.

Anne-baba adlarına dayalı ad verme:
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Anne-baba adlarının seslerini ya da heceleri kullanarak ad verme şekli görülmektedir. Bu
işlem Erdem ve Ceylin adların ilk heceleri alındığında Erce olması gibi Anne-baba adının ilk
hecelerini veya birinin ilk hecesi diğerinin son hecesini birleştirlerek üretilen adlar
verilmektedir.
Akbelen köyünde Anna-baba adlarının kısaltması veya ilk hecelerini birleştirilmesiyle elde
edilen isimler henüz tercih edilmemektedir.
1.14.

Fonetik uyuma dayalı ad verme:

Aileler, kardeşlerin adlarıyla uyumlu adlar tercih etmek için Ayhan, Gülhan, Eda-Seda ya da
ilk harfi B ile başlayan erkek ismi Barış,Barlas, Batu ; kız ismi Belgin, Bengisu, Beren, ilk
harfi E ile başlayan Eren-Ece-Efe; Ekrem, Elif-Erdem gibi adlar tecih ettiği görülmektedir
(Sarıtaş, 2009: 428).
Akbelen köyünde 2000’li yıllardan sonra çok sayıda aile çocuklarının adlarını fonetik uyuma
göre vermeye çalıştığı, oğullarına Ali, Adem, kızlarına Eda, Seda koydukları görülmektedir.
1.15.

Ziyaret ve kutsal mekan adlarına dayalı ad verme:

En eski ad verme geleneklerinden biridir. Çocuğu olmayan aileleri bölgelerindeki yatır veya
kutsal mekanlara ziyaret sırasında dua, dilekleri arasında çocuk sahibi olması durumunda
doğan çocuğa kutsal mekan ya da ziyaret yerinin adı verilmesi, adak olarak adaması
Hıdırellez’den Hıdır ve İlyas adı verilmesi yanında yatırın belli bir adı yoksa Eren, Dede,
Derviş, kurban, gibi adlar verilmektedir.
Akbeleln köyünde eğitim seviyesi yüksek olduğu için bu tür inançlar itibar edilmediği için
Derviş, Dede, Kurban, Ermiş, Yetik, Adak gibi isimler görülmezken, Eren adı popüler yeni ad
olarak beş çocuğa ad olarak verilmiştir.
1.16.

Göbek adı verme:

Türkçe sözlükte, Göbek adı, bebeğe, kimi zaman doğumdan hemen sonra ya da göbeği
kesilirken konulan ad (TDK-Türkçe Sözlük), genellikle aile büyüklerinden birinin adı olan ilk
ad, geleneksel ad denir. Bu adlandırmada köy ebesinde doğan kız çocuklarına ebenin adı
verilirken, erkek çocuklarına büyük dedelerinden birinin adı göbek adı alınarak verilir. Köy
imamını çağrılarak gerçek adı konulur. Özellikle son zamanlarda hastanede doğan kız
çocuklarına, doğuma katılan hemşirelerden birinin adının bebeğe göbek adı olarak verilmesi
yaygınlaşmıştır. 2010’dan sonra hastanelerde doğan çocuklara annenin adı yazılı bileklik
takılması sonucu bu ebelerden birinin adının bebeklere verilmesi uygulması da kendiliğinden
unutulmuştur.
Tablo 4
Göbek Adı
Büyüklerin Adı/Heşire Adı
Hatice (Ġazuḫdiş Hadıç)
Selma
Fatma
Bekir
Hasan

KONGRE KİTABI

Adı Soyadı
Arife Karakoç
Elif Tandoğan
Büşra Kahraman
Yusuf Çakmak
Halil Ataman
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Veriliş Yeri Ve Sebebi
Köy Hemşiresinin Adı
Hastane Heşiresinin Adı
Aile İsteği Babannesinin Adı
Büyük Dedesinin Adı
Köy
Ebesi
Tarfından
Dedesinin Adı
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2. SOYADI
Soyadı kanun çıkmadan önceki dönemlerde genelde lakaplar, şöhret/ünvanlar ile bireylerin
ait olduğu aile isimlerinin sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Türkler tarih boyunca ilk önce boy
isimleriyle anılmışlar, sonraki dönemlerde aile isimleri(soy/sülale) kullanılmaya başlanmıştır.
Bazı hallerde de aile isimlerinin sonuna “oğlu” sözcüğü eklemiştir. Osmanlı resmi
kayıtlarında “oğlu” yerine “zade” kullanılmı tercih edilmiştir.
Soyadı bireyi aileye bağlayan ve ona bir kimlik veren bir kavramdır. Bireyler, soyadı
aracılığıyla kendi soyu ile bağ kurma sülalesini öğrenebilmektedir.
1934’te ‘‘Soyadı nizamnamesi, Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.12.1934, No: 2/1759’’
tarih ve sayıyla yayınlanmış ve her vatandaşın soyadı alması zorunluluğu getirilmiştir. Soyadı
bu tarihten itibaren bireylere soyadı taşıma hakkı ve görevi verilmiştir. Bu kanunu
desteklemek üzere Dahiliye Vekaleti tarafından dönemin Milletvekili ve Türk Dil Kurumu
üyesi Besim Atalay’a 5.600’den fazla “Türk Büyükleri veya Türk Adları” içeren kitap
hazırlatılarak nüfus müdürlüklerine dağıtılmıştır. Bu dönemde söz edilen bu kitap, soyadı
alacaklara ve soyadı komisyonu görevlilerine rehberlik etmiştir.
Akbelen köyünde soyadı alınırken -çeşitli sözcüklere dair kısıtlama olması- bazı sözcükler
soyadı olarak alınamamıştır. Soyadı kaydı tutan görevliler bir kitapçık içinde soyadları olacak
liste verirler ve burdan köylülerin kendilerine soyadı bulmalarını söylerler. Ancak Hocazade
ve İmamoğlu gibi bazı sözcüklere dair yasaklar olduğu da hatırlatılır. Kendilerine soyadı
olarak Türk, Demir, Alp, Erol, Taş, Kaya, Fırtına, Aygün, Aykun vb. bulanlar ilk gün
yazdırırlar. İkinci günü ise görevliler Güler Öztürk, Kaya, Dağ, Asıl sözcüklerinin başına
‘‘öz-, er-, küçük-’’ ekleri getirilerek Alp-Özalp, Taş-Öztaş, Türköz-Öztürk, Dağ-Özdağ,
Kaya- Küçükkaya, Türk-Türker, Ertürk, Demir-Özdemir eklenerek yeni soyadı alımı
tamamlanır. Mesela Topal Osman, kendi sülalesinin adını Keleklioğlu yada Kelekçioğlu
şeklinde almakta ısrar edince, jandarma gelir ve içinde ‘oğlu ve zade’ geçen sözcükleri soyadı
olamayacağını hatırlatıp Topal Osmanı ikaz eder. Bu arada görevli ‘‘sizinki de ‘‘Kelekli’
olsun, hem sülalenizin adı, hemde içinde oğlu ve zade sözcükleri yok’’ der. Ve soyadı böylece
kayıtlara geçer. Ancak zamanla sözcük anlam kaymasına uğrar, bu durum aileleri rahatsız
eder olur ve bu soyadı alan Ġuru Memed mahkeme kararıyla ‘Kahraman’, Topal Osman,
mahkeme kararıyla ‘‘Ünlüsoy’’ soyadını almıştır. Buna benze bir diğer olay, İmamlar da
soyadı olarak imamzade veya İmamaoğlu almak istendiğinde aynı durum yaşanır ve aile
‘‘Demir’’ sayadını alır. Bir diğer örnek, ‘’Çakmak’’ soyadını taşıyan öğretmen Mehmet ve
Hüeyin kardeşler, sıklıkla yaşanan soyadı karışıklığını önlemek için mahkeme kararıyla
‘’Ünlüsoy’’ soyadını almışlardır.
Şimdi Akbelen köyünde soyadı kanunuyla alınan soyadları kişiler ve sülalesi veya kabilesini
bir tabloda gösterelim.
Tablo 1
Soyadı
Erol
Bayır
Demir
Kelekli

KONGRE KİTABI

Mustafa Erol
Mehmet Bayır
Hasan Demir
Mehmet Kelekli

Sülalesi
Kermōl
Dervişōl
K̠úrdelōl
Keleklōl
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Lapları
Kabilesi
Uzun
Dervişiñ Memed Kabışōl
K̠úfük
K̠úfǖ Hasan
Ġuru Memed
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Akkoç

Recep Akkoç

Paltarcılar

Ertürk
Özmen

Bekir Ertürk
Bekir Özmen

Haytalar
Ġıytuḫlar

Yılmaz
Güler

Hüseyin Yılmaz
Hasan Güler

Dúnürōl
Cenōl

Paltarcınıñ
Recep
Taytōñ Bekir
Ġıytuḫlarıñ
Bekir
Dúnürōñ Üsǖn
CenōnñHasan

Ġabışōl
Taytōl
Dúnürōl
Cenüklüler

Türk Medeni Kanun’un 321. maddesinde “Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır.
Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını
taşır” hükmünce soyadı düzenlemesi yapılmıştır. Kadınların kızlık soyadı ve koca tarafından
soyadı birlikte kullanabilmesi konusunda Akbelen köyünde kadınların 2010 yılına kadar bir
talebi görülmemiş, ancak şehirde oturan köy nüfusuna kayıtlı kadınlardan 40 kadar kişi koca
soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmaktadır.
3. LAKAP ADLAR/TAKMA ADLAR
Ad araştırmalarında öcelikli konu asıl kişi adları omutur. Bununla birlikte soyadı, lakap,
mahlas ve unvan gibi takma adlar da araştırmalara konu olmuştur. Ülkemizde üzerinde en çok
araştırma yapılan konu kişiadbilimi/antroponimindir. 1934 yılında ‘‘Soyadı Kanunu’’
çıkarılıncaya kadar ülkemizde kişiler; baba adı, sülale adları veya lakaplarıyla tanınıyor ve
zikrediliyordu. Soyadı Kanunu’ndan sonra genellikle eşraf, köklü aileler soyadlarının yanı
sıra lakaplarını da kullanmaya devam etmişlerdir.
Lakap takmak, çok eski bir gelenek olup bütün milletlerde görülen bir adettir. Lakab,
Arapça’da “övgü veya yergi ifade eden isim ve sıfat” anlamına gelmektedir. Türkçe Sözlük’te
lakap; “Bir kimseye, bir aileye adından farklı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya ailenin
bir özelliğinden kaynaklanan ad.” (TDK 2011:1572), Develioğlu, “bir kimseye kendi asıl
adından başka takılan ad” (Devellioğlu, 1995:541), olarak tanımlanmaktadır. Türklerde lakap
takmak eski bir gelenektir. Kâşgarlı Mahmut’un bunun için at atamak tabirini kullanıldığı
görülür (DLT 1984: III, 250).
Lakap takma geleneğine bağlı olarak genelde küçük yerleşim yerlerinde, kapalı topluluklarda
meslek, zümre ve cemaat, gizli teşkilatlar ile yasadışı oluşumlarda veya hapisanelerde
neredeyse herkesin, gerçek adının yerini tutan bir lakab adı vardır. Lakap adları bir kısmı
övme, aşağılama, hor görme, ötekileştirme ifadesi de taşır. Öğrencilerin, öğretmenlerine ve
birbirlerine taktıkları lakaplarda da genellikle eleştiri, alay konusu ön çıkmaktadır (Toygar
1979: 223-231). Osmanlı devlet adamlarından padişah, sadrazam, vezir, şeyhülislamların,
Yıldırım, Fatih, Kanunî, Sarı, Avcı, Çandarlı, Sokollu, Köprülü, Kavalalı, Makbul, Damat,
Kuyucu, Semiz, Öküz, Cezzar, Zembilli gibi pekçok lakap adı kullandığı bilinmektedir.
Türk araştırmacıların lakap adları pek çok yol ve yöntem kullanarak sınıflandırmaya
çalıştıkları görülür (Akdağ, 2014; Aksu, 2001; Aktan, 1970; Kibar, 2017; Oğuz ve Oğuz,
2008; Özdemir ve Erdem 2016; Özkan, 2016; Semih, 1993; Toygar, 1979; Üçer, 1992;
Yıldızkaya, 2014). Erkin Emet (2020: 429- 438). Uygur Türklerinde Lakap Verme Geleneği
adlı çalışmasında on sekiz başlıkta incelemiştir. Özellikle lakap adın veriliş biçimine
odaklanmak suretiyle 18-20 çeşidinden sözedilmektedir ( Tan, 2016: 106).
Tablo 2.
Sülalesi

KONGRE KİTABI

Açık yazılışı

Soyadı

37

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Haytalar
Taytōl
Ġabışōl
Dúnürōl
K̠úrdelōl
Hacelōl
Fetthalar
(Söylemezoğluları)
Keleklōl
Ġıytuḫlar
Katibōl/katipler
Cemekler
Kezikler
G̠údōl
Ġocalemmi
(haytalardan)
Coruḫlar
İncelōl (memed)
Efendiler
Partalcılar
Eyanōl
Meciller
/Ġabaḫaller
Temeller
Dursun/Apdulla
Ġıdişler
Seletörçü Ġadir
Çatalıñ Abdulla
Muhacirleriñ Ziya
İncenin bekir
Ȫretmen Bādin
(köyün ilk
öğretmeni)
Tefikler

Hayatoğluları
Taytaoğulları
Kamış/ Ġabış
Oğluları
Dünüroğulları
Kürdoğluları
Hacalioğluları
Söylemez oğluları
Fattahoğluları
Kelekli oğluları

Ertük
Çakmak/Ünlüsoy
Karataş, Gürses,

Gabışoğlularıdan

Ertürk
…. (Artovalı)
Türk
Yürür

Yımaz
Demir/ sakargil Güler
Türköz
Kaynak

Şahin, Fırtına, Kaplan,
Kahraman
Ġıytuḫ oğluları
Özmen
Katip oğluları
Güdekçi
Kabışoğlularından
Çemek
Kezik/kadın
ismi Sevilmiş
olduğunda -ol eki
almıyor= oğluları
Güdek oğluları
Kavuk
Gocaaliemmi
Öymen
Haytalardan
Coruhoğluları
Ertük
(haytalardan)
İnceoğluları
Korkat
Memed efendiler
Genç
Kabışoğlularından
Aktürk
Ayanoğluları
Akarslan
Meciller/
Aykun
Kabakhaliloğluları
Temeloğluları
Aktaş

Gabışol
Muhacirler

Uğur

Abdulla Tangoç

Niksarlı gelip yerleşme

4. UNVAN ADLARI
Türkçe de unvan bildiren kelimeler, bir kişi adıyla birlikte bir grup oluşturmaktadır. Bu
bağlamda bir unvan adı ile kişi adından oluşan kelime grubu unvan grubu / öbeği veya san
öbeği olarak adlandırılmaktadır (Banguoğlu, 1990: 513; Ergin, 1989: 367; Korkmaz,
2003:219; Topaloğlu, 1989: 146; Karahan, 2004: 68; Şimşek, 1987: 364).

KONGRE KİTABI
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TDK- Türkçe Sözlük’te unvan sözcüğü, bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki
durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san şeklinde tanımlanmış, örnek olarak Bay Yılmaz,
Doktor Sezgin örnekleri verilmiştir (1998: 2284). Türkçede unvan bildiren sözcüklerin kişi
adından önce veya sonra gelebildiği görülmektedir. Bu durumda unvan + kişi adı veya kişi adı
+ unvan dizilişlerinde hangi unsur yardımcı, hangi unsur asıl unsurdur;
Muharrem Ergin, kişi adının önce, unvan veya akrabalık adının sonra geldiğini, her iki
unsurun da eksiz sıralandığını, vurgunun kişi adı üzerinde olduğunu belirtmiştir (Ergin, 1989:
367). Zeynep Korkmaz, unvan grubunu bir şahıs adı ile bir unvan ve akrabalık gösteren adın
eksiz olarak yan yana gelerek oluşturduğu belirtme grubu şeklinde tanımlamış, unvan
gösteren kelimenin kişi adından önce veya sonra gelebileceğini, kişi adının birleşik bir ad
olabileceğini, unvan gruplarında vurgunun birinci öge üzerinde olduğunu ifade etmiştir
(Korkmaz, 2003: 219).
Akbelen köyünde ünvanlar, mesleklere terzi, sülükçü, askerlikte alınan rütbelere ve yaptığı
özel işlere göre Ali Çavuş, Hüseyin onbaşı, Topçu Dede verilmektedir. Ancak unvanlar
bağlamında Emine teyze, Habat Emmi, Fedime Eme, Yeğen Ali, Efendi Dede, Hacı Nine ,
Hacı Dede gibi akrabalık isimleri de vardır ve hitaplarda yaygın kullanılırlar. Fakat bunlar
araştırma dahil edilmemiştir.
Tablo 3.
Ünvanı
Yusuf Çooş / osmançooş :çavuş
Balcı Memed
Börek/çörekçi
Pakitler
Paltarcı
Ġoca Dursun
Bekir Pehlüvan
K̠úfǖñ Hasan
Ġuru Memed
Ġadı̇̄ fciniñ Ġadir
Cingan Hasan
K̠ór Āmed
Ġoca Memed
Mavin Hasan
Şoför Abdulla
Kelāmediñ Mustafa
Lafçılarıñ Halil
Çötemelleriñ Memed
Cibabanıñ Āmed
Geyduvannunuñ Ali
Ġart Hasan
Ġara Memed
Kekeç Ali
Topal Osman
Sefük/saf memed
Çangal Abdulla
Deli Memed

KONGRE KİTABI

Sayadı
Çakmak
Mehmet Balcı köy öğretmeni
Ömer Çörekçi
Şimşek
Aktaş
Akkuş
Şahin
Demir
Kelekli
Ertürk
Erol
Erdoğan
Demir
Özdemir
Genç
Sevilmiş
Türk
Bayır
Çörekçi
Aykun
Akaslan
Genç
Ünlüsoy
Tandoğan
Çakmak
Özmen
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Çırāñ Hasan
Kelbekir
Ġabaḫalleriñ Halil
Kelsülüman
Pambuḫlarıñ üsǖn
Ġendübaşınıñ Ali
Delōlanıñ Dursun
Pantunnu
Ábalı̇̄ ñ/Ebelı̇̄ ñ Sadık
Delümısdıḫlarıñ Mustafa
Almuslōñ Memed
Ġocadursun
Alibān Hasan (alibeyin)
G̠úccúk̠ Memed
Nalbant Hasan/memed
Çilmısdıḫ (çilli Mustafa)
Tayıllarıñ Duran
G̠óçōñ Ömer
İnceniñ Memed
Yumāñ Ali (kadı lakabı)
Tefikleriñ Tangoç
Terēñ Topal
Torunpaşa Memed
Uyḫucularıñ Hasan

Tandoğan
Demir
Aykun
Çakmak
Özdemir
Demir
Demir
Çamsarı
Çakmak
Çakmak
Altıok
Demir
Erol
Aykun
Kavuk
Polat
Gökdere
Urgancı
Korkat
Demir
Tangoç
Çakır
Demir
Kuzey

5. Yapılarına Göre Lakaplar
Dilbilimde genel olarak dilsel birimler ek, kök bağlamıdan biraz farklı ayrıma tabi tutulurlar.
Dilbilimde, anlamsal işlevlerine göre sözcüksel anlam içerenlere ‘sözcüksel biçimbirimler’,
dilbilgisel anlam içerenlere de dilbilgisel biçimbirimler adı verilmektedir. Sözcüksel
biçimbirimler bağımlı, bağımsız biçimbirimler olmak üzere iki şekilde görülürler. Sözcüksel
biçimbirimler (öncül kök), bir dilin sözlüksel birimlerinin tamamı kadardır. Bağımsız
biçimbirimler herhangi bir biçimbirim almadan da kullanılabilen ev, yol, okul, hastane gibi
anlamlı sözcüklerdir. Bağımlı biçimbirimler ise, Türkçede 90- 100 civarında olup (Z.
Korkmaz Türkçede Ekler bkz.). Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kendinden sonra
herhangi (ardıl eke) ihtiyaç duyar. Örneğin sözlük birim olarak gel- sözcüğünün tam anlam
kazanabilmesi için türetimsel veya çekimsel biçimbirimlere ihiyaç vardır. Ayrıca burada söz
edilen ‘‘gel’’ kiplik anlam taşıması sebebiyle buyruk çekimine bağlı 2. Kişi (biçimbirimi)
ekini işaretleyen sıfır biçimbirim vardır. Bu yüzden bağımlılık kalkmış, sözdizime girmiş,
anlam tamamlanmıştır. Lakap adlarda durum sözcüğün sözcükle ilişkisi tayin etmede en sağda
‘‘baş sözcük’’ ve hemen solunda da başsözcüğün tümleci yer almaktadır. Örneğin iki
sözcükten oluşan ‘Ġazuḫdiş’’ bileşik lakabın, ġazuḫ (baş sözcüğün tümleci), diş’ sözcüğü de
‘baş’ sözcük olmaktadır. Yani baş sözcüğü niteleyen veya belirten sözcükler başsözcüğün
temleçleri görevini üstlenmektedir.
5.1. Basit yapılı Lakap adlar
Tek sözcüksel biçimbirimden oluşan lakap adlar, herhengi bir türetimsel veye çekimsel
biçimbirim almamıştır.

KONGRE KİTABI
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Ahmed Çóş, Apul (Osman), Candarmanıñ (İbrâm), Cibaba (Memed), Cinġan (Ahmed),
Coruḫ (Memed), Çaḫır (Bekir), Çatal (Ahmed), Çalōñ/Çalık (Bekir), Çatçat (Sadıh), Çıraḫ
(Hasan), Çil (Mısdıḫ), Çolah (Halil), Çolaḫ (Rāsimgil), Çöte (Osman), Delü (Mısdıḫ),
Delü (Üsǖn), Delüôlan (Hasan), Dembek (Memed), Demürcü (Ali), Demürcü (Mısda),
Ebalik/ebelik (Nene), Ebice (Memed), Efendi (Dede) Eg̠úl (Memed), Faik (Dede), Fındıḫ
(Memed), Ġabah (Halil), Ġara (Mısdā), Ġara (Osman), Ġart (Hasan), Ġavlaḫ (Üsǖn),
Gedük (Bekir), Ġıntıç (Ali), Ġoca (Dursun), Ġoca (Ali), Ġoca (Memed), Ġoşluḫ (Memeh),
Ġuru (Memed), Ġukġadir, G̠úccúk̠ (Memed), Habat (Emmi), Hoca (Dursungil), Kel
(Mahmud), Kel (Memed), Kezik (Nene), Kizir (Memed), K̠ór (Ahmed), Mamoy (Ahmed),
Māvin (Hasan), Ma͜uş /Maviş(Fadime), Mûacir (Ali), Nazlu (Memed), Pala (Abdulla),
Pantunnu (Hüseyin), Paşov (Tembel-Yergi İçin Paşaoğlu-Ali), Pepül (Hasan), Pire (Memed),
Saḫar (Ahmed), Sāır (Osman), Sibob (Durmuş), Terek (Osman), Terzi (Sebâttin), Topal
(Osman), Topcu (Osman), Urhuç (Ġadinge/Yenge), Üsüyün Emmi (Üsüyün Emminiñ
Muzaffer), Yumaḫ (Nene).
5.2. Türemiş yapılı lakaplar
Cenüklü-Nün (Bekir), Çaḫmaḫcı-Lar (Bekir), Çalġucu (Mustafa), Çaruḫçu (Ali/Üsüyün),
Çerçici (Şükrü),
Da͜ermenci (Apdulla), Değirmenci (Badibarmak/ Altıbarmak),
Ebalikçi-Lerin (Ömer), Ġadı̇̄ fci-Nin(Baâdin), Ġarġacı (Memed), Ġaynakcı (Mısdā),
Ġıtuḫçular (Bekir), G̠ózlu (Osman), Hevükgil, Hızarcı (Memed), Münübüscü (Musdafa)
Nazlıgil (Nazlunun Duran), Paltarcı-Ları (Gadir), Pantunnugil (Hüseyin), Seksennik/Lik
(Üsüyün), Selekdörcü (Kadir), Sülükçü Ali, Sünnetçi (Bekir), Topçu (Memed), Zurulu
(Osman), Dervüşōñ (Dervişoğlu Memed).
5.3 Birleşik yapılı lakaplar
Cırcırböcē (Arife), Ġara͜ózüñ (Memed), Ġazuḫdiş, (Köyün Ebesi Hatice Türköz) Ġocāfa
(Durmuşungafa/Durmuşunömer), Tangoçgil (Tongoçunüsüyün), Ġendübaşı-Nıñ (Hasan),
Torunpaşa (Ömer), Ġayabālar-Iñ (Kayabey Duran), Dúnürōl-Dünür-Oğluları(Şavgı),
(Faruk),
Çolaḫāller
(Çolak
Halillerin
Duran),
Keleklōl
Eyenōñ/Ayan-Oğlu
(Kelekli-Oğlu-Ları Memed), Hacaliler (Hacı Alilerin Muharrem), Yekdenâ (yekden ağaAbdulh Güleç),
G̠údōl (Güdekçioğlu Hacı), Geyduvannularıñ Ali, (Evin Nenesinin
Geyduvannu’da Bulunan Yatırı Ziyareti Sebebiyle Bu Lakap Alınmıştır), Nal-Bant (Hasan),
Ġadinge-Kadın-Gelin (Gadingem Fadik)
5.4.Köken bakımından Lakapkar
Çerçici (Fars. Çerçi. Gezip Dolaşan Satıcı), Nazlıgil (Ar./Fars. Naz), Pantunnu (Fr.
Pantolon), Seleködörcü (Fr. Selektör), Mavi (Ar. Muavin), Nal-Bant (Ar.,Frs. Nal-Bend),
Çavuş, Candarma- Nıñ (Halil), Efendi (Yunasnca), Kizir (Memed), Pala Abdulla (İtl. Ucu
Kavisli Kılıç ), Habat (Emmi) (Osm. Dövülmüş Yara İzi, Kaba, Ölçüsüz), (habat: Halk
Ağzında Kaba, Çok Büyük, Ölçüsüz demek)
5.5.Kökeni bilinmeyen laplar
Hevük, Apullar. Geyduvannu, Dembek, Urhuç, Egul, Ebice (Memed),
5.6.Türkçe İle yabancı kökenliler
Naz-Lı (Memed), Çerçi-Ci, Pantunnu-Pantolon-Lu, Selektör-Cü, Yek-Den+Ağa,
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Akbelen köyünde, bir de Türklerde pek görülmeyen karısının adıyla lakaplanan kişiler vardır:
Örnek, İrefiye’nin Ömer gibi.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Alanyazında kişiye özel adlar, kullanımı bireysel kullanım, toplumsal değer ve kamu yönetimi
bakımından önemli bir işleve sahiptir. Kişi adlarI, kişiye kimlik kazandırmakta, hukuki
sorumluk yüklemekte, toplumsal kültürü yaşatıp korumakta ve kamu yönetiminin düzenli
işleyişine, kişilerle toplum arasındaki ilişkinin doğru işletilmesine katkı sağlamaktadır.
Köy muhtarıyla ikili görüşmelerde elde edilen sözlü bilgilere göre Akbelen köyü nüfusuna
kayıtlı 459 kişi vardır. Muhtarlıkta bulunan bu kişilerin isim listesinden hareketle, Akbelen
köyünde en çok kullanılan erkek adı Mehmet (46), ikinci en çok kullanılan erkek isimi
Mustafa (44), üçüncü en çok kullanılan erkek adı Ahmet (38), dördüncü en çok kullanılan
erkek adı Mahmud (16), en az kullanılan erkek ismi Sadıḫ/ Sadık (2) ve tek kişi Şavgı ’dır;
Kadınlarda, en çok kullanılan kadın adı Ayşe (36), ikinci en çok kullanılan kadın adı
Fadime/Fatma (28), üçüncü en çok kullanılan kadın adı Hatice (24) olmaktadır. Yukardaki
veriler bize göstermiştir ki adlar konusunda Akbelen köylülerinin birinci tercihi dini/Kur’ani
kaynaklı isimler oluşturmaktadır. Özellikle peygamberimizin adları Ahmed, Mehmed,
Mahmud, Mustafa, ‘‘Ahmed i, Mehmed i, muhammedsin sen’’ sözünde vücut bulan ifadeler
ad verme geleneğine de yansımıştır. 2010’dan sonra milli ve fikri temelli adlar ile popüler
adlar tercih edilir olmaya başlamıştır.
Kaynaklarda takma ya da yakıştırma ad olarak nitelenen lakap adlar, kişinin bireysel
özelliklerini öne çıkaran özelliklerine dayanarak sonradan verilen ad olarak tanımlanabilir.
Türk toplumunda kişilere verilen ikinci ad veya takma adlar, kişinin dinî, etnik ya da fiziksel
ve psikolojik özelliklerine daynabilir; meslek, doğduğu yer, aldığı eğitim, toplum içinde
bulunduğu konum gibi başka pek çok değişkene göre şekillenmektedir. Lakap adların
dil/kültür ilişkisindeki rolüne odaklandığımızda Akbelen köyünde kullanılmakta olan dilin
ayırt edici özlelliğini tespit etmek amacıyla köyden 221 adet lakap ad derlenmiştir. Bu
lakaplardan ‘‘Ġazuḫdiş, (köyün ebesi Hatice Türköz), Kezik, Ebalik (Nene), Ma͜uş
/maviş(Fadime), Urhuç (Gadinge/Yenge), Yumaḫ Nene, Yumāñ Fadime olmak üzere sadece
6 tanesi kadınlara, 215 tanesi ise erkeklere verilen lakaplardan oluşmaktadır. Akbelen’de
görülen kadınlara değil erkeklere daha çok lakap takılması durumu, başka çalışmalarda da
tespit edildiği üzere küçük yerleşim yerlerinde kadınların sosyokültürel hayatta erkeklere
oranla çok daha az görünür olması ile açıklamak mümkündür.
Aslında lakap adların kişilerin sosyal hayattaki aktivitelerine göre oluşması, Akbelen
köyünde kadın ve erkeğin bu bağlamda tespit edilen konumuyla da doğru orantılı sonuçlar
vermiştir.
Akbelen köyünde kadın ve erkeklere verilen lakaplar anlam yönünden
karşılaştırıldığında erkeğe olumlu-olumsuz, dinî, etnik ve meslek gibi pek çok özelliğine
dayanarak türlü lakaplar verilirken, kadınlara olumsuz anlamda Cırcırböcē (Arife)
saymazsak, sadece mesleğine ve işe dayalı lakap adlar verilmiştir. Kadınlara çok az lakap
takılması, toplum tarafından hoş karşılanmayacak lakap adlar verilmekten çekinildiğini
göstermektedir.
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TEMSİLİ BİR SİLİNDİR BATARYA PAKETİ İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME
ESASLI PASİF TERMAL KORUMA SİSTEM PERFORMANSLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISION OF PHASE CHANGE MATERIAL-BASED PASSIVE THERMAL
PROTECTION SYSTEM PERFORMANCES FOR A REPRESENTATIVE CYLINDER
BATTERY PACKAGE
Doç. Dr. Ümit Nazlı TEMEL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ORCID.0000-0001-5053-5124
ÖZET
Fosil yakıtların ekonomik ve çevresel dezavantajları elektrikli taşıtlara olan ilgiyi her geçen
gün arttırmaktadır. Daha ekonomik ve çevreci elektrik taşıtların kullanımı sırasında
karşılaşılan en önemli problem ise güç kaynağı olarak kullanılan batarya hücrelerinin çalışma
sırasında aşırı ısınmasıdır. Bu durum batarya hücrelerinin, kapasite kaybına uğraması,
verimlerinin düşmesi ve patlama riski gibi birtakım olumsuzluklara neden olmaktadır. İdeal
olarak maksimum hücre sıcaklığının 50oC’nin, batarya hücreleri boyunca sıcaklık farkının da
5oC’nin altında tutulması istenilmektedir. Bu durum batarya paketlerinin çalışması sırasında
etkin termal koruma yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda sıvı ve hava
soğutmalı aktif soğutma sistemlerine alternatif olarak faz değiştiren malzeme (FDM)
kullanımına dayalı pasif termal koruma sistemlerine yönelik çalışmalar ilgi odağı olmaya
başlamıştır. Özellikle FDM’lerin mevcut düşük ısıl iletkenliklerinin iyileştirilerek batarya
paketlerinin termal koruması için kullanılması sistem etkinliğinin arttırılması açısından önem
arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında öncelikle FDM içerisine kütlece %7 Garafen nanoparçacıkları
(GNPs) katkılanarak ısıl iletkenlikleri iyileştirilmiş FDM/GNP kompozitleri sentezlenmiştir.
Gerek doğal taşınımın, gerek FDM’nin gerekse de %7 GNP/FDM’nin temsili bir silindir
paket (pil hücresi yerine rezistans kullanılarak) içerisindeki termal koruma performansları
deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Termal performans karşılaştırmaları; etkin koruma süresi,
batarya paketi maksimum sıcaklığı ve paket boyu maksimum sıcaklık farkı kriterleri açısından
yapılmıştır. Genel olarak %7 GNP/RT-44 termal korumasının düşük deşarj hızlarında (2.2W
ve 4.4W), RT-44 termal korumasının ise daha yüksek deşarj hızlarında (6.6W ve 8.8W) daha
başarılı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Batarya Paketi, Termal Koruma, Faz Değiştiren Malzeme
ABSTRACT
The economic and environmental disadvantages of fossil fuels increase the interest in electric
vehicles day by day. The most important problem encountered during the use of more
economical and environmental friendly electric vehicles is the overheating of the battery cells
used as a power source during operation. This causes some negativities such as loss of
capacity of the battery cells, decrease in their efficiency and risk of explosion. Ideally, it is
desired to keep the maximum cell temperature below 50oC and the temperature difference
across the battery cells below 5oC. This requires using of the effective thermal protection
methods during the operation of battery packs. In recent years, studies on passive thermal
protection systems based on the use of phase change material (PCM) as an alternative to
liquid and air-cooled active cooling systems have started to be the focus of attention.
Especially, it is important to enhance the inherent low thermal conductivity of PCMs and
using them for thermal protection of battery packs in terms of increasing system efficiency.
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In this study, firstly, thermally enhanced PCM/GNP composites were synthesized by adding
7% Graphene nanoparticles (GNPs) into PCM. The thermal protection performances of
natural convection, FDM and 7% GNP / FDM in a representative cylinder package (using
resistance instead of battery cell) have been experimentally compared. Thermal performance
comparisons were made in terms of the effective protection time, maximum temperature and
the maximum temperature difference criteria. In general, it has been determined that 7% GNP
/ RT-44 thermal protection is more successful at low discharge rates (2.2W and 4.4W), and
RT-44 thermal protection is more successful at higher discharge rates (6.6W and 8.8W).
Keywords: Battery Pack, Thermal Protection, Phase Change Material
GİRİŞ
Transport taşıtlarında güç kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtların bir gün tükenecek olması,
neden oldukları ekonomik ve çevresel sorunlar yeni nesil transport taşıtlarının geliştirilmesine
öncülük etmiştir. Bu açıdan elektrikli taşıtlar; yüksek enerji verimliliği, ekonomiklik, sıfır
çevresel atık gibi avantajlarından dolayı ön plana çıkmaktadırlar. Li-iyon piller; yüksek özgül
gücü, enerji yoğunluğu, deşarj voltajı ve uzun çevrim ömrü nedeniyle elektrikli taşıtlar için
önemli güç kaynaklarından birisidir[1][2]. Gerekli güç gereksinimi pil hücrelerinin seri
ve/veya paralel bağlanması ile elde edilen batarya paketlerinden sağlanmaktadır. Bununla
birlikte pil hücrelerinin çalışması sırasında aşırı ısınması nedeniyle yüksek sıcaklıkta
çalışmaya maruz kalması en önemli dezavantajı olup kapasite ve performans kaybı, şarj/deşarj
çevrim ömrünün azalması gibi olumsuz etkilere sahiptir[3]. Batarya paketleri için ideal olarak
hücre sıcaklığının 50oC’nin, batarya hücreleri boyunca sıcaklık farkının ise 5oC’nin altında
tutulması istenilen tasarım kriterleridir. Bu durum batarya paketlerinin etkin termal koruma
sistemleriyle birlikte çalıştırılmasını zorunlu hale getirmektedir.
Literatürde batarya paketlerinin termal korumasına yönelik çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bu
yöntemlerden birisi olan hava veya su soğutmalı aktif termal koruma sistemlerinin, akışkanın
aşağı akım bölgesine gidildikçe ısınması nedeniyle paket boyunca homojen sıcaklık dağılımı
sağlayamaması en önemli dezavantajıdır. Buna ilave olarak bu yöntemlerin pompa ve fan
gibi ek güç gerektirmesi, sistemlerinin karmaşıklığı, maliyetli olması da diğer bilinen
dezavantajlarıdır[4][5][6]. Faz değiştiren malzemelerin (FDM); hareketli mekanik parça
içermemesi, ekonomik olması ve kolay uygulanabilirlik gibi bir takım avantajlarından dolayı
batarya termal korumasında kullanılabileceği ilk defa Al-Hallaj ve ark[7] tarafından
önerilmiştir. FDM esaslı pasif termal koruma sistemi pil hücresinin çalışması sırasında açığa
çıkan ısıl enerjinin duyulur ve gizli enerji olarak depolanması, pilin çalışmadığı durumda
depolanan enerjinin geri salıverilmesi prensibine göre çalışmaktadır. Çeşitli FDM türleri
arasından organik FDM’ler; yüksek gizli enerji, aşındırıcı ve zehirleyici etki içermemesi ve
ekonomik olması açısından mühendislik uygulamalarında en çok tercih edilen FDM türüdür.
Ancak organik FDM’lerin düşük ısıl iletkenlikleri enerji depolama ve geri salıverme hızını
düşürdüğü için onun batarya termal koruması sırasında kullanılmasının önündeki tek engeldir.
FDM’lerin ısıl iletkenliklerinin iyileştirilerek batarya paketlerinin termal korumasında
kullanılmasına yönelik yöntemlerden birisi metal veya karbon köpük ile kompozit haline
getirilmesidir. Alüminyum ve bakır köpük gözeneklerine FDM emdirilmesiyle elde edilen
kompozitlerin batarya paketi içerisindeki maksimum sıcaklığı %50 oranınında azalttığı
belirlenmiştir[8][9]. Bu amaçla kullanılabilecek karbon köpükler; hafif olması, korozyon
direnci ve uygulama kolaylığı avantajlarına sahiptir. Li-iyon paket pasif termal korumasında
kullanılan genişletilmiş grafit köpük FDM kompozitinin paket içerisindeki maksimum
sıcaklığı önemli ölçüde azalttığı ve paket boyunca maksimum sıcaklık farkını 1-2oC civarında
tuttuğu belirlenmiştir[10]. Bununla birlikte köpük/FDM kompozitlerinin batarya termal
korumasındaki en önemli dezavantajı kullanılabilecek FDM miktarının köpük gözenekleriyle
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sınırlı olmasıdır. Batarya paketlerinin etkin termal korumasında FDM içerisine kanatçık
eklenmesi de uygulanan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemle batarya paketlerinin etkin
koruma sürelerinin önemli derecede arttırılabileceği gösterilmiştir[11][12]. Buna karşın bu
yöntemin en önemli dezavantajının sistem hacim ve/veya ağırlığında istenmeyen bir artışa
neden olmasıdır. Son on yılda nanoparçacık sentezi konusunda meydana gelen gelişmeler
yüksek ısıl iletkenliğe sahip nanoparçacıkların FDM içerisine katkılanmasıyla termal olarak
iyileştirilmiş nanoparçacık/FDM kompozitlerinin oluşturulabileceğini ortaya çıkarmıştır.
Karbon tabanlı nanoparçacıklar gerek düşük yoğunlukları gereksede yüksek ısıl iletkenlikleri
sayesinde metal/metaloksit nanoparçacıklara göre daha kullanışlıdırlar[13]. Buna ilave olarak
karbon tabanlı nanoparçacık şeklinin de ayrıca FDM termal özelliklerin iyileştirilmesi
üzerinde etkileri olduğu belirlenmiştir. Özellikle plaka tipindeki Grafen nanoparçacıkların
(GNP) daha düşük temas direnci oluşturması yüzünden FDM ısıl iletkenliğinin iyileştirmesine
pozitif etkide bulunduğu belirlenmiştir[14][15].
Bu çalışmada plaka şekilli GNP nanoparçacıklarla, kütlece %7 oranında katkılanarak
öncelikle organik FDM’nin ısıl iletkenliği iyileştirilmiştir. Daha sonra termal olarak
iyileştirilmiş GNP/FDM’nin termal koruma performansı temsili olarak hazırlanan bir batarya
paketi için düşükten yükseğe deşarj hızları için belirlenmiştir. Termal koruma performansı
aynı zamanda sadece FDM ve termal koruma yapılmama (doğal taşınım) durumu içinde elde
edilmiştir. Böylelikle %7 GNP/FDM ve sadece FDM’nin termal performasları; koruma
yapılmayan doğal taşınımlı sisteme göre sağladığı performans iyileştirmeleri belirlenmek
suretiyle karşılaştırılmıştır.
MATERYAL METOD
Çalışmada enerji depolama malzemesi olarak parafin türü organik FDM olan RT-44
(Rubitherm, Almanya) kullanılmıştır. Termal özellikleri iyileştirmek için kullanılan GNP
ticari olarak (Skyspring Nanomaterials, USA) temin edilmiş olup 6-8nm kalınlığında ve
150m2/g yüzey alanına sahiptir.
GNP/RT-44 kompozitini oluşturmak için öncelikle RT-44 bir cam içerisinde ısıtıcı plaka
aracılığıyla tam olarak eritilmiştir (Şekil 1a). Daha sonra eriyik RT-44 içerisine istenilen kütle
oranında GNP eklenerek (Şekil 1b) 750W gücündeki ultrasonik karıştırıcı (Sonics&Materials
INC, USA) ile karıştırılmıştır (Şekil 1c). RT-44 içerisine katkılanabilecek maksimum GNP
kütle bölüntüsünün belirlenmesi için GNP eriyik RT-44 içerisine kademeli olarak eklenmiş ve
karıştırılabilecek üst sınırın kütlece %7 olduğu belirlenmiştir.

Şekil 1. GNP/RT-44 kompozitinin hazırlanması
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Hazırlanan RT-44 ve %7 GNP/RT-44 kompozitlerinin ısıl iletkenlikleri geçici doğrusal ısı
kaynağı prensibine göre çalışan KD2 Pro cihazı (Decagon Devices Inc, USA) aracılığıyla
ölçülmüştür. Bunun için cihaza uygun olarak özel katı ve sıvı ölçüm numuneleri
hazırlanmıştır. Her bir numune için en az beş ölçüm gerçekleştirilmiş olup ortalama değerler
sonuç olarak verilmiştir. Cihazın ölçüm hassasiyeti 0.3-4W/mK aralığı için ±10%,
0.1-0.2W/mK aralığı için ise ±0.02W/mK’dir.
RT-44 ve %7 GNP/RT-44 kompozitleri için erime sıcaklıkları ve gizli ısı değeri Diferansiyel
Taramalı Kalorimetre (DSC-60 Shimadzu Corporation, Japonya) aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Bunun için RT-44 ve %7 GNP/RT-44 toz parçacıkları hassas olarak tartılıp
numune kabına yerleştirilmiştir. Daha sonra kap, bir kapak ile pres aracılığıyla kapatılarak
DSC numuneleri elde edilmiştir. Tüm numunelere; sıcaklıkları 20oC’den 80oC’ye dakikada
2oC artacak şekilde kontrollü olarak ısı verilerek DSC ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçüm
sonucunda elde edilen termogram eğrisinin analizi sonucuna DSC özellikleri (erime sıcaklığı,
gizli ısı vb.) elde edilmiştir. Her bir numune için ölçümler üç kez gerçekleştirilmiş olup
ortalama değerler sonuç olarak verilmiştir. DSC cihazının kalorimetrik hassasiyet ve sıcaklık
doğruluğu ±.1% ve ±0.10C’dir.

Şekil 2. Temsili batarya paketi ve ısıl çift yerleşim noktaları
Çalışmada gerçek bir pil paketi yerine güvenlik ve kolaylık açısından temsili bir silindir paket
hazırlanarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Temsili batarya paketi alüminyum silindir bir kap
içerisine dik olarak 12 adet silindir biçimindeki rezistansın monte edilmesiyle elde edilmiştir
(Şekil 2). Böylelikle komşu hücrelerin birbirleriyle etkileşimleri de göz önüne alınmış
olmaktadır. Pil hücrelerini temsil eden rezistansların boyutları 18650 li-iyon pil ile aynı
olacak (18mm çapında ve 65mm yüksekliğinde) biçimde seçilmiştir. Batarya paketi
içerisindeki rezistansların merkezden merkeze uzaklıkları yaklaşık olarak 36mm olarak
seçilmiş olup böylelikle her bir hücre için 9mm FDM (veya GNP/FDM) kalınlığı
sağlanmıştır. Eriyik hale getirilen RT-44 (veya %7 GNP/RT-44), sıvı halde alüminyum kap
içerisine dökülmesi ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılmasıyla pasif termal korumalı pil
paketleri oluşturulmuştur.
Pil paketi termal koruma performans testleri Şekil 3’de gösterilen deneysel düzenek
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenek; i) DC güç kaynağı, ii) Temsili silindir batarya
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paketi, iii) Isıl çiftler, iv) Veri toplayıcı (Agilent 34970A), v) Bilgisayar, vi) İklimlendirme
kabininden oluşmaktadır. DC güç kaynağı ile gerilim ve akım ayarlanarak rezistansların
sırasıyla 2.2W, 4.4W, 6.6W ve 8.8W gücünde ısı yayacak biçimde çalıştırılması sağlanmıştır.
Böylelikle hem düşük deşarj hızında hem de oldukça yüksek deşarj hızında pil hücrelerinin
çalıştırılması temsil edilmiştir. Yukarıda bahsedilen ısı güçlerinde çalıştırılan temsili pil
paketinin belirlenen noktalarına yerleştirilen J tipi ısıl çiftler aracılığıyla sıcaklıklar zamana
bağlı olarak ölçülmüştür. Isıl çiftler Şekil 2’de gibi belirlenen ısıtıcı yüzeylerine ve RT-44
(veya GNP/RT-44) soğutma ortamı içerisine ve ayrıca silindir kap iç cidarına ısıtıcı yarı
yüksekliğine bağlanmış ve numaralandırılmıştır. Isıl çiftler tarafından ölçülen sıcaklık verileri
veri toplayıcı ile 30 saniye aralıklarla toplanarak bilgisayara aktarılmıştır. Performans
karşılaştırmalarının aynı ortam koşulları için yapılması için batarya paketi bir iklimlendirme
kabini içerisine yerleştirilmiş ve ölçümler 20oC sabit ortam sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3. Temsili batarya paketi test düzeneği
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Batarya paketlerinin termal korumasında daha etkin performans açısından kullanılacak
FDM’lerin
erime sıcaklık aralığının 40oC-45oC arasında olması gerektiği
belirlenmiştir[16][17]. Şekil 4’de RT-44’e ait Diferansiyel Taramalı Kalorimetre
(DSC-Shimadzu DSC-60) cihazından elde edilen termogram eğrisi verilmiştir. Bu eğrinin
analiz edilmesiyle RT-44’e ait DSC özellikleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir: i) RT-44 erime
başlangıç sıcaklığı (Teb) 40.3oC olarak ölçülmüştür, ii) RT-44 erime sonlanma sıcaklığı (Tes)
44.7oC olarak ölçülmüştür, iii) RT-44 erime gizli ısısının (He) 239.2 j/g olduğu belirlenmiştir.
RT-44’e ait DSC özellikleri onun pasif batarya termal korunumu için uygun olduğunu
göstermektedir.

Şekil 4. DSC özellikleri
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RT-44 içerisine kütlece %7 GNP katkılanması durumunda erime sıcaklıkları ve erime gizli
ısısı gibi DSC özelliklerinin bundan nasıl etkileneceğinin belirlenmesi için %7 GNP/RT-44
içinde DSC analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 1’de RT-44 ile kıyaslanarak
verilmiştir. RT-44 içerisine kütlece %7 GNP eklemenin erime sıcaklıkları (Teb ve Tes) üzerinde
herhangi bir etkisi olmaz iken erime gizli ısısını (He) %7.4 azalttığı belirlenmiştir.
Tablo 1. RT-44 ve %7 GNP/RT-44 DSC özellikleri

Teb (oC)

Tes (oC)

He (J/g)

RT-44

40.3

44.7

239.2

7% GNP/RT-44

40.4

44.9

221.5

Net Değişim

%0.3 (+)

%0.5 (+)

%7.4 (-)

Malzeme

Şekil 5. Isıl iletkenlik değerleri ve iyileştirmeleri (Mavi-RT-44, Kırımızı- %7GNP/RT-44)
RT-44 ve %7 GNP/RT-44 kompozitleri için farklı sıcaklıkta ölçülmüş ısıl iletkenlik değerleri
ve sağlanan yüzdelik iyileştirmeler Şekil 5’te gösterilmiştir. Katı haldeki ısıl iletkenlik
değerinin sıcaklıkla hafifçe azaldığı (0.404 – 0.356W/mK) görülmektedir. Katı halden sıvı
hale geçiş sonucunda ısıl iletkenlik değerleri hem RT-44 hem de %7 GNP/RT-44 için keskin
bir biçimde düşmektedir. Bu durum katı fazda kristalleşmeye bağlı olarak
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nanoparçacık-nanoparçacık ve nanoparçacık-GNP ara yüzeyinde daha etkin bir temas
yüzeyinin oluşmasına bağlıdır. Öyle ki 500C’de sıvı RT-44 ısıl iletkenlik değeri 0.153W/mK
değerine, %7 GNP/RT-44 ısıl iletkenlik değeri ise 0.357W/mK değerine düşmektedir. Bir
başka deyişle %7 GNP/RT-44 kompozitinin sıvı fazdaki iyileştirilmiş ısıl iletkenlik değerleri
katı fazdaki RT-44 ısıl iletkenlik değerlerinden daha küçüktür. Bununla birlikte %7 GNP
katkılamak suretiyle katı fazda RT-44 ısıl iletkenliğinin yaklaşık olarak %225, sıvı fazda ise
%130 mertebesinde iyileştirildiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle katı fazda sağlanan
iyileşme, sıvı faza nazaran GNP nanoparçacık eklentisinin daha güçlü bir fonksiyonudur.
Batarya paketlerinin çalışması sırasında paket içerisindeki maksimum sıcaklığın 500C’nin
altında olması istenilen bir durumdur. Temsili batarya paketi için maksimum sıcaklığa sahip
hücrenin, düşük ısı yayılım yeteneği nedeniyle paket orta bölgesindeki #1 nolu hücre olduğu
belirlenmiştir. Şekil 6’da #1 nolu hücrenin termal cevap değişimi bir saatlik zaman
periyodunda farklı deşarj hızları için gösterilmiştir. Doğal taşınımlı korumada sıcaklık artışı
başlangıçta hızlı bir şekilde gerçekleşmekte daha sonra parabolik olarak bir limit konuma
doğru yavaşlamaktadır. Bu durum çevreye olan ısı transferinin artmasına bağlı olarak termal
denge durumuna yaklaşılması yüzündendir. Termal koruma yöntemin etkin koruma süresi,
batarya paketi içerisindeki maksimum sıcaklık hücresinin 50oC’yi geçtiği zaman olarak
tanımlanabilir. Bu durumda doğal taşınımlı korumda etkin koruma sürelerinin 2.2W, 4.4W,
6.6W ve 8.8W için sırasıyla 1223.4 s, 425.1s, 263.0s ve 184.8 s olduğu görülmektedir. RT-44
esaslı pasif termal korumada 2.2W deşarj hızında erime sıcaklığına ulaşılmadığı için termal
korumanın duyulur ısı depolama biçiminde geçekleştiği ve maksimum sıcaklık eğrisinin doğal
taşınıma benzer olarak termal denge durumuna doğru parabolik artış gösterdiği görülmektedir.
Başka bir deyişle RT-44’ün tamamen katı fazda kalması nedeniyle etkin ısı transfer
mekanizmasının iletim olduğu açıktır. Buna karşın daha yüksek deşarj hızlarında (4.4W, 6.6W
ve 8.8W) RT-44’ün faz değişimine uğramasıyla termal cevap eğrilerinin belirgin farklılıklar
gösterdiği görülmektedir. Bu farklılık özellikle faz değişimin başlamasıyla sıcaklık artışının
öncelikle belirgin bir biçimde yavaşlaması ve belli bir zaman sonrasında da sabit kalması
biçiminde kendini göstermektedir. Burada gerçekleşen sabit sıcaklık eğrilerinin; batarya
hücreleri etrafındaki sıvı miktarının artmasına bağlı olarak başlayan doğal taşınım hareketleri
etkisiyle oluştuğu söylenebilir. RT-44 esaslı pasif termal korumada etkin koruma sürelerinin
2.2W, 4.4W, 6.6W ve 8.8W için sırasıyla >3600 s, 1776.1 s, 796.9 s ve 488.7 s olduğu
görülmektedir.
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Şekil 6. Maksimum sıcaklık hücresi (#1) için termal cevap eğrileri
%7 GNP/RT esaslı pasif termal korumada 2.2W deşarj hızında RT-44’e benzer şekilde erime
sıcaklığına ulaşılmadığı için termal korumanın duyulur ısı depolama biçiminde geçekleştiği
görülmektedir. Bununla birlikte GNP katkısıyla artan ısıl iletkenlik sayesinde korumanın daha
iyi olduğu açıktır. Benzer biçimde 4.4W ve 6.6W deşarj hızları içinde etkin koruma süresinin
RT-44’e kıyasla uzatıldığı görülmektedir. Ancak 8.8W deşarj hızı için %7 GNP/RT-44 pasif
termal korumasının RT-44’e göre daha kötü olduğu görülmektedir. Bu durum yüksek deşarj
hızlarında hücreler etrafında hızlı sıvı oluşumu sonucunda RT-44’te doğal taşınım
hareketlerinin başlaması buna karşılık %7 GNP/RT-44’te nanoparçacık eklentisinin
viskoziteyi arttırması nedeniyle bu hareketlerin baskılanması yüzündendir. Öyle ki %7
GNP/RT-44 termal korumasında sabit sıcaklık eğrileri oluşmamakta, sıcaklık deşarj hızıyla
orantılı bir eğimle artış göstermektedir. %7 GNP/RT-44 esaslı pasif termal korumada etkin
koruma sürelerinin 2.2W, 4.4W, 6.6W ve 8.8W için sırasıyla >3600 s, 3222.3 s, 827.9 s ve
358.8 s olduğu görülmektedir. RT-44 ve %7 GNP/RT-44’ün etkin koruma süreleri ve elde
edilen performans iyileştirmeleri doğal taşınımlı korumaya göre kıyaslanarak Tablo 2’de
verilmiştir. 2.2W deşarj hızı için hem RT-44 hem de %7 GNP/RT-44 korumasında kritik
sıcaklık olan 50oC aşılmamaktadır ancak %7 GNP/RT-44 korumasında maksimum sıcaklık
değerlerinin daha düşük olması onun etkin koruma süresini daha uzun tutacağının bir
göstergesidir. Bu durumda etkin koruma süresi açısından 2.2W, 4.4W ve 6.6W deşarj
hızlarında %7 GNP/RT-44’ün 8.8W deşarj hızında ise RT-44 termal korumasının daha başarılı
olduğu söylenebilir.
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Tablo 2. Etkin koruma süreleri

Deşarj Hızı

Doğal Taşınım

RT-44

%7 GNP/RT-44

2.2W

1223.4

>3600

>3600

4.4W

425.1

1776.1 (4.2kat)

3222.3 (7.6kat)

6.6W

263.0

796.9 (3.0kat)

827.9 (3.2kat)

8.8W

184.8

488.7 (2.6kat)

358.8 (1.9kat)

Doğal taşınım, RT-44 ve %7 GNP/RT-44 esaslı pasif termal koruma sistemleri için batarya
paketi içerisinde, farklı deşarj hızlarındaki maksimum sıcaklık değerlerinin karşılaştırması
t=1800s ve t=3600s için Şekil 7’de verilmiştir. Deşarj hızının artmasına bağlı olarak gerek
RT-44 gerekse de %7 GNP/RT-44 termal korumasının doğal taşınıma göre maksimum sıcaklık
değerlerini %30 - %60 arasında azalttığı belirlenmiştir. 3600 s sonunda maksimum sıcaklığı
kısıtlama açısından 2.2W ve 4.4W deşarj hızlarında %7 GNP/RT-44 termal korumasının daha
yüksek deşarj hızlarında (6.6W ve 8.8W) ise RT-44 termal korumasının daha başarılı olduğu
söylenebilir.

Şekil 7. Maksimum sıcaklık iyileştirmesi

Batarya paketlerinin çalışması sırasında paket içerisindeki maksimum sıcaklık farkının
50C’nin altında olması istenilen bir diğer durumdur. Temsili batarya paketi için maksimum
sıcaklığa sahip hücrenin, paket orta bölgesindeki #1 nolu hücre olduğundan daha önce
bahsedilmişti. Batarya paketi içerisindeki minimum sıcaklığa sahip hücre ise paket cidarlarına
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yakın hücrelerdir (Örneğin Şekil 2’deki #2 nolu hücre). Batarya paketi boyunca hücreler
arasındaki maksimum sıcaklık farkının (ΔT=T1-T2) zamana göre değişimi farklı termal
koruma yöntemleri için aşağıda gösterilmiştir (Şekil 8). Doğal taşınımlı korumada 2.2W hariç
maksimum sıcaklık farkının belirgin bir biçimde 5oC’nin üstünde olduğu görülmektedir. %7
GNP/RT-44 termal korumasının maksimum sıcaklık farkı kriteri açısından sadece 2.2W ve
4.4W deşarj hızlarında başarılı olduğu görülmektedir. Buna karşılık RT-44 termal korumasının
genel anlamda tüm deşarj hızlarında maksimum sıcaklık farkını 5oC’nin altında tutmayı
başardığı görülmektedir.

Şekil 8. Maksimum sıcaklık farkı (ΔT=T1-T2) için termal cevap eğrileri
Sonuç olarak; hem RT-44 hem de %7 GNP/RT-44 termal korumasının koruma yapılmama
durumuna (doğal taşınım) göre termal korumada iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.
Genel olarak maksimum sıcaklık kısıtlaması, etkin koruma süresinin uzatılması ve maksimum
sıcaklık farkı kriterleri açısından %7 GNP/RT-44 termal korumasının düşük deşarj hızlarında
(2.2W ve 4.4W) başarılı olduğu, daha yüksek deşarj hızlarında (6.6W ve 8.8W) RT-44 termal
korumasının daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Başka bir deyişle RT-44 içerisine GNP
nanoparçacık eklenerek ısıl iletkenliğin iyileştirilmesinin daha çok katı fazda duyulur ısı
enerji depolamada iyileştirme sağlamak kaydıyla termal korumayı iyileştirdiği söylenebilir.
Bununla %7 GNP eklentisinin sıvı fazda hem daha az iyileştirme sağlaması hem de doğal
taşınım hareketlerini bozması nedeniyle sıvı faza geçilmesiyle termal koruma etkinliğini
RT-44’e karşı yitirdiği belirlenmiştir.
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ÖZET
Tümör Marker’ları, tümör tarafından veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer dokuları
tarafından üretilen, tümörlü dokuyu sağlam dokudan ayırt etme veya tümörü saptamak
amacıyla kullanılan, kan, vücut sıvıları veya doku örneklerinde ölçülebilen maddelerdir.
Kimyasal, immünolojik veya moleküler biyolojik yöntemlerle kalitatif ya da kantitatif olarak
ölçülürler. Bazı tümör marker’larının tek bir tümör tipi ile ilişkili olmasının yanında çoğu
tümör marker’ı birden çok kanser türü ile ilişkilidir. İdeal bir tümör marker’ının tanısal
özgüllüğünün ve duyarlılığının yüksek olması beklenir. Fakat günümüzde hiçbir tümör
marker’ı bu tanıma uymamaktadır. Çok az sayıda marker belli bir kanser türüne özgüdür.
Çoğu marker aynı dokunun farklı tümör tiplerinde görülebilmektedir.
Tümör Biyokimyasal Marker’ları ;
Enzimler (PSA, NSE, LD), hormonlar (hCG), onkofetal antijenler (AFP, CEA), karbonhidrat
yapılı belirteçler (CA 125, CA 15-3), kan grubu antijenleri (CA 19-9, CA 72-4), proteinler (β2
-mikroglobulin), reseptörler (ER, PR), genler (onkogenler, tümör baskılayıcı genler) olmak
üzere gruplanırlar. Bu marker’lar, kanser taraması, kanser veya spesifik kanser tipinin
saptanması (tanı), prognozun değerlendirilmesi, hastanın tedaviye vereceği potansiyel yanıtın
tahmin edilmesi, tümör evrelemesi, rekürrensin veya remisyonun saptanması, cerrahi girişim,
kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanmış hastalarda tedaviye yanıtın izlenmesi (kanser
tedavisinin etkinliğinin izlenmesi) ve tümörün lokalizasyonuna yönelik radyoterapiyi
yönlendirme amaçlarıyla klinik kullanımda önemlidir.
Tümör marker moleküller, kötü huylu tümörlerin yanı sıra neoplastik olmayan durumlarda da
artabildiği için bu moleküllerin yorumlanmaları ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Günümüzde
halen devam eden bu sorunların minimuma indirgenmesi için klinik bulgu, diğer tanı ve
izleme yönelik araçlar eşliğinde dikkatle kullanılmaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tümör, Belirteç, Biyomarker, Marker
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Tumor Markers are substances that can be measured in blood, body fluids or tissue samples,
produced by the tumor or by other tissues of the body against the tumor, used to distinguish
the tumor from the healthy tissue or to detect the tumor. They are measured qualitatively or
quantitatively by chemical, immunological or molecular biological methods. Although some
tumor markers are associated with a single tumor type, most tumor markers are associated
with more than one type of cancer. The diagnostic specificity and sensitivity of an ideal tumor
marker is expected to be high. However, today, no tumor marker fits this definition. Few
markers are specific to a particular type of cancer. Most markers can be seen in different
tumor types of the same tissue.
Tumor Biochemical Markers: Enzymes (PSA, NSE, LD), hormones (hCG), oncofetal antigens
(AFP, CEA), carbohydrate structured markers (CA 125, CA 15-3), blood group antigens (CA
19-9, CA 72-4), proteins (β2 -microglobulin), receptors (ER, PR), genes (oncogenes, tumor
suppressor genes). These markers are cancer screening, detection of cancer or specific cancer
type (diagnosis), evaluation of prognosis, predicting the potential response of the patient to
treatment, tumor staging, detection of recurrence or remission, monitoring response to
treatment in patients who have undergone surgery, chemotherapy and/or radiotherapy. It is
important in clinical use for the purposes of (monitoring the effectiveness of cancer treatment)
and directing radiotherapy towards tumor localization.
Since tumor marker molecules can increase in non-neoplastic conditions as well as in
malignant tumors, there are problems with the interpretation of these molecules. In order to
minimize these ongoing problems, it is recommended that they be used with caution in
conjunction with clinical findings, other diagnostic and monitoring tools.
Keywords: Tumor, Marker, Biomarker,
GİRİŞ
Tümör biyomarkerları, tümörün tanısında ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan serolojik
parametrelerdir (1). Tümör dokusunun kendisi tarafından ya da tümör dokusunun neden
olduğu metabolik değişiminin sonucu olarak vücut sıvılarına salgılanırlar (2). Kimyasal,
immünolojik veya moleküler biyolojik yöntemlerle kalitatif ya da kantitatif olarak ölçülebilir
ve tümör hacmi ve aktivitesi hakkında bilgi verirler. Klinik olarak ideal bir tümör marker belli
bir kanser tipine özgü ve erken evrede veya tarama sırasında küçük bir tümörü
belirleyebilecek duyarlılıkta yani tanısal özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek olmalıdır. (3). Oysa
çok az sayıda marker belli bir kanser türüne özgüdür ve çoğu belirteç aynı dokunun farklı
tümör tiplerinde de görülebilmektedir.
Bence-Jones proteini (BJP) laboratuvarda tanımlanan ilk tümör markerıdır. BJP ilk kez
1845'te göğüs, sırt ve pelviste belirsiz sürekli ağrı nedeniyle Londra'daki St. George
Hastanesi'ne başvuran bir hastada tanımlanmıştır. Dr. Henry Bence Jones hastanın idrarını test
etti ve içinde nitrik asit ilavesiyle çökelmiş bir madde buldu ve bu maddeye "albüminin
hidratlı deutoksidi" adını vermiştir. Bu hasta öldükten sonra, göğüs kemiğinin ve omurlarının
çeşitli kısımlarının yumuşak ve kırılgan olduğu, kemikte çok sayıda hemorajik boşluk
bulunduğu kaydedilmiş ve hastanın ölüm nedenine "albüminüri kaynaklı atrofi" denmiştir.
Asıl terim olan “Bence Jones Proteini”, 1880'de Dr. Fleischer tarafından kullanılmıştır (4,5).
Günümüzde iyi bilinen tümör biyokimyasal marker’ları şu şekilde gruplandırılmıştır.
1. Enzimler:
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a- Prostat kanserinin tanı ve izlenmesinde önemli bir marker olan Prostat Spesfik Antijen
(PSA),
b- Lösemi ve melanoma gibi malignitelerde yükselen Laktik Dehidrogenaz (LDH),
c- Nöroendokrin tümörlerde, küçük hücreli akciğer kanseri ve nöroblastomada yükselen
Nöron Spesifik Enolaz (NSE),
d- Germ hücreli tümörlerde önemli ölçüde yükselen Plesental Alkalen Fosfataz (PLAP) (6).
Bu grupta yer alan PSA, tümörden bağımsız olarak bening prostat hipertrofi, (BPH), prostatit,
meme kisti ve heterofil antikor durumunda da normalden yüksek değerde olabilir (3).
2. Büyüme Faktörleri / Onkoproteinler:
a- P21 Proteini; hepatoma, karaciğer anjiyokarsinoması ve akciğer kanserinde yükselen
markerdır.
b- P53; dokuda, fibroblastlarda ve serumda ölçülebilen akciğer kanserinde yükselen bir
markerdır.
3. Hormonlar:
a- Human Koriyonik Gonadotropin (HCG); Total HCG, akciğer trofoblastik tümörler, over ve
germ hücreli tümörlerde yüksek değerde bulunabilir.
b- Paratiroit Hormon İlgili Protein (PTH-RP), hiperkalsemiye neden olan tümörler tarafından
salgılanır ve kansere bağlı hiperkalsemisi olan hastalarda plazma konsantrasyonu yükselir.
c- Tirokalsitonin, tiroidin C hücreleri ve medüller tiroit kanserlerinde sentezlenir.
4. Onkofetal proteinler:
a- Primer hepatoselüler karsinomalı hastalarda ve germ hücreli tümörlerde yüksek oranda
bulunan a-Fetoprotein (AFP),
b- Gastrointestinal sistem karsinomalarında özellikle kolorektal kanserde spesifik bir marker
olan Karsinoembriyojenik Antijen (CEA) (6).
AFP ve CEA markerları, tümörden bağımsız olarak yüksek değerde bulunabilirler. AFP,
hepatobiliyer hastalıklar, pnömoni ve gebelik durumunda da yükselebilirken CEA, böbrek
yetmezliğinde, hipotiroidizmde, otoimmün ve hepatobiliyer hastalıklarda artış gösterebilir (3).
5. Nükleer Matriks Proteinleri (NMP):
a- Mesane kanseri markerı olan NMP22, nükleer bir proteindir ve idrarda tayin edilebilir.
b- Yeni bir spesifik mesane kanseri biyomarkerı olan BLCA-4, bir nükleer matriks proteinidir.
c- NMP 179: Nükleer matriks proteinidir (7).
6. Neopterin: Kötü huylu kanserde değeri çok yükselen Neopterin, önemli bir kanser
biyomarkerıdır. İdrardaki tayini, kanserin erken teşhisinde ve izlenmesinde çok önemlidir.
Neopterin, romatoit artrit gibi otoimmun hastalıklarda da kullanılabilir. Genital tümörler,
akciğer kanseri, hematolojik neoplaziler, gastrointestinal karsinoma, pankreatik karsinoma,
genitaüriner kanal tümörleri gibi malign hastalıkların artmış neopterin düzeyleri ile ilgili
olduğu ileri sürülmektedir (1,8).
7. Osteopontin: İleri araştırmaları halen devam eden osteopontin, over kanserinde kullanılan
bir biyomarkerdır (9).

8. Kanser Antijenleri (CA):
a- Özellikle meme kanserinin metastazları hakkında bilgi veren CA 15-3, akciğer, karaciğer
ve over kanserlerinde de yüksek bulunabilir.
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b- CA 125, over kanserli hastaların takibinde önemlidir.
c- CA 19-9, CA 50 ve CA 19-5;
CA 19-9, ilk olarak fare kolon kanseri hücrelerine karşı geliştirilmiş olan bir markerdır ve
Lewis kan grubu antijenleriyle de ilişkilidir. CA 19-5 düzeyi, mide ve pankreas kanserinin
tanısı ve tedavisinin izlenmesinde kullanılır. CA 19-9 ve CA 50 markerları, kanserde
duyarlılığı arttıran birbirlerini tamamlayıcı özellikteki biyomarkerlardır. CA 19-9, CA 50 ve
CA 19-5, benign karaciğer hastalıkları ve pankreatitte de yükselebilirken CA 125 ve CA 19-9,
hepatobiliyer hastalıklar, böbrek yetmezliği ve heterofil antikor durumlarında da yükselebilir
(3).
d- İnsan adenokarsinoması ile ilgili bir antijen olan CA 72-4 (TAG-72), özellikle mide ve
kolon kanserlerinde yükselir
9. Diğer marker grupları:
a- Kromogranin A; feokromasitoma, küçük hücreli akciğer kanseri ve multipl endokrin
neoplazilerde artış gösterir.
b- β2-Mikroglogulin (β2-M), Lenfoproliferalif hastalıklarda ve solid tümörlerde yüksek
seviyelerde bulunurken böbrek yetmezliği durumlarında da yükselebilen nonspesifik bir
tümör markerıdır.
c- Sialik asitler, çeşitli malign ve non-neoplastik inflamatuar hastalıklarda yüksek bulunabilen
nonspesifik tümör markerı olarak değerlendirilir.
d- Doku Polipeptid Antijeni (TPA), tiroglobulin, paraproteinler, yassı hücreli karsinoma
antijeni de tümör markerlarıdır (6,10).
Tümör marker moleküller, tümörlerin yanı sıra neoplastik olmayan durumlarda da artabildiği
için bu moleküllerin yorumlanmaları ile ilgili sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunlara çözüm
amaçlı yapılan son yıllardaki çalışmalar, oldukça umut verici şekilde literatüre değerli katkılar
sağlamışlardır. Dolaşımdaki tümör hücrelerinin (CTC) analizi, solid malignitelerin sıvı
biyopsisinin temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bugüne kadar yapılan araştırmalar
henüz pankreas kanserinin CTC'leri için evrensel ve spesifik bir belirteç belirlememiştir.
Genetik olarak pankreas kanseri oluşturulmuş fare modelleri üzerinde yapılan bir çalışmada
potansiyel bir biyomarker belirlenmiştir. Yapılan çalışmada GAS2L1, pankreas kanseri
CTC'lerinin yeni bir biyomarkerı olarak önerilmiştir (11).
Seri dolaşımdaki tümör DNA (ctDNA) testinin, bağışıklık kontrol noktası blokajı (ICB) alan
hastalarda prediktif bir biyomarker olarak nasıl performans gösterebileceğini araştıran bir
başka çalışma sonucunda ICB ile tedavi edilen hastalarda ctDNA tabanlı sürveyansın geniş
klinik kullanım potansiyeli olduğu gösterilmiştir (12).
Bir başka çalışmada ise yüksek serum laktat seviyeleri ile yüksek dereceli glial hücre
tümörleri arasında önemli bir korelasyon bulunmuştur. Çalışmada, serum laktatındaki artışın,
beyin tümörü derecesi ile ilişkili veya maligniteyi uzatan invazif olmayan potansiyel bir
biyobelirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak, nöroşirürji hastalarında
yüksek serum laktatının metabolizması bozulmuş patolojik beynin biyobelirteci olabileceği
ifade edilmiştir (13).
İdeal tümör markerlarının en önemli özelliği vücut sıvılarında tespit edilebilmesi ve
tümöre spesifik olması ile birlikte sağlıklı bireylerin doku ya da vücut sıvılarında bulunmuyor
olmasıdır. Bilinen tümör markerlarının çoğunun bu şartları tamamen sağlayamamasının
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nedeni sağlıklı dokularda ve benign durumlarda da seviyelerinin artmasıdır. Günümüze kadar
yeni özgül biyomarkerların belirlenmesinin çok güç olduğu düşüncesi son yıllardaki umut
verici çalışmalar sayesinde geride kalmıştır. Klinik rehber özelliği taşıyan tümör markerlarının
doku özgüllüğünü
ortaya koyacak multidisipliner çalışmaların önemi gözönünde
bulundurulduğunda kansere özgül markerların geliştirilmesine yönelik çalışmalar
hızlandırılmalıdır.
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SESSİZ TEHLİKE: MULTİORGAN TUTULUMLU BİR OLGU İLE KİST HİDATİK
HASTALIĞI

SILENT DANGER: A CASE WITH A MULTIORGAN-INVOLVEMENT AND HYDATIC
CYST DISEASE
Öğr. Gör. Dr. Efraim GÜZEL
Çukurova Üniversitesi ORCİD: 0000-0001-6677-9254
Uzm. Dr. Şükrü ACAR
ORCİD: 0000-0001-7719-7794

ÖZET
Kist hidatik hastalığı, Echinococcus granulosus metasestodunun neden olduğu dünyanın
birçok yerinde ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına neden olabilen zoonotik kökenli
paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Parazit enfekte gıdalarla ve fekal-oral kontaminasyonla
bulaşmaktadır. Hidatik kist vakalarında karaciğer metastod için en sık tutulan vücut bölümü
iken, akciğerin ikinci sırada yer aldığı bildirilmiştir. Ayrıca larvaların dalak, böbrek, kemik,
pankreas, beyin, kalp gibi organlara yerleştiği ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği
bildirilmiştir. Kist hidatiğe özgü klinik bir bulgu olmamakla birlikte parazit, kistin yeri ve
büyüklüğüne bağlı olarak farklı semptomlarla kendini gösterebilir veya asemptomatik olabilir.
Tanı epidemiyolojik bulgular, klinik bulgular, kistin lokalizasyonuna uygun görüntüleme
testleri (ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRI)), saptanan morfolojik lezyonlar ve immun hemaglütinasyon ve ELİSA gibi serolojik
testler ile konur. Ancak ayırıcı tanıdaki en önemli kısım klinik ve radyolojik değerlendirmedir.
Medikal tedavide ilk tercih edilen ilaçlar azol grubu antiparaziter ajanlardır ve genellikle
albendazol kullanılmaktadır. Ancak tedavinin temeli lezyon bölgesinin cerrahi olarak drenajı
ve eksizyonudur. Bu çalışmada, karaciğere, akciğerlere ve beyne geçerek büyük boyutlara
ulaşan, çoklu organ tutulumu olmasına rağmen asemptomatik kalabilen ve tesadüfen saptanan
bir hidatik kist olgusu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ekinokokkozis, kist hidatik, multiorgan tutulumu

ABSTRACT
Hydatid cyst disease is a zoonotic parasitic infectious disease caused by Echinococcus
granulosus metasestode that can cause serious health problems in many parts of the world and
in our country. It is a parasitic disease that is transmitted by fecal-oral contamination with
infected foods. It has been reported that while the liver is the most commonly involved body
part for metasestode in cases of hydatid cyst, the lung is in the second place. In addition, it
has been reported that the larvae settle in organs such as spleen, kidney, bone, pancreas, brain,
heart and can cause serious health problems. Although there is no clinical finding specific to
Hydatid cyst, the parasite may manifest itself with different symptoms or may be

KONGRE KİTABI

64

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

asymptomatic depending on the location and size of the cyst. Diagnosis is made upon
epidemiological findings, clinical findings, imaging tests appropriate to the localization of the
cyst (ultrasonography (US), computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging
(MRI)), detected morphological lesions and serological tests. Although ELISA and immune
hemagglutination tests are used as serological tests, the most valuable part in diagnosis and
differential diagnosis is clinical and radiological evaluation. The first choice drugs in medical
treatment are azole group antiparasitic agents and albendazole is generally used. However, the
basis of treatment is surgical drainage and excision of the lesion area. In this article, we
present a case of hydatid cyst, which reaches large dimensions by transitioning to the liver,
lungs and brain and can remain asymptomatic despite multiple organ involvement and is
detected incidentally.
Keywords: echinococcosis, hydatid cyst,multiple organ involvement

Introduction : Cystic echinococcosis (CE, hydatid cyst) is an important zoonotic parasite
infection caused by Echinococcus granulosus metasestode in many parts of the world and also
in our country (1). It is known that CE is more common in countries where livestock breeding
is carried out on a global scale and the number of stray dogs is high. Middle East, South
America, New Zealand, South Africa and Turkey, including in the Mediterranean countries
are reported to be endemic areas (2,3). Due to the fact that the vast majority of our country is
engaged in animal husbandry and the necessary precautions are not taken, it is extremely
common especially in animals such as sheep, cattle, but also in humans and causes significant
economic burden.
It is reported that the prevalence in our country is 50-400 / 100.000 and the incidence is 3.4 /
100.000 (2,3). Dogs are the definitive hosts of the parasite, and humans become infected by
ingestion of eggs in the feces of infected dogs directly or with contaminated food (4,5). It has
been reported that the most common organ for metasestode in hydatid cyst cases is the liver,
followed by the lung. In addition, it has been reported that the larvae settle in organs such as
spleen, kidney, bone, pancreas, brain, heart and can cause serious health problems (6).
Although there is no clinical finding specific to CE, the parasite may manifest itself with
different symptoms or may be asymptomatic depending on the location and size of the cyst
(5). Right upper quadrant pain is the most common symptom and abdominal bloating, nausea,
vomiting and fever may also be seen. It is started that hydatid cysts grow slowly, do not show
symptoms until they reach a diameter of about 4-5 cm, and are detected incidentally during
routine examinations and the rupture of cysts spontaneously or due to trauma sometimes leads
to serious complications that can be fatal (7).
Case Presentation: A 30-year-old male patient, who had no active complaints and a history
of smoking, applied to the second level state hospital health board for employment as a
caretaker. An irregularity at the right parahilar level and a nodular density of approximately 2
cm in the left lower zone were observed on postero-anterior chest radiography (Figure 1) and
the patient was performed Thorax Computerized Tomography (CT).
Thorax CT revealed 2 hypodense lesions in the left lung lower lobe, approximately 23 * 19
mm in size, and nodular lesion in the right lung lower lobe superior 21 * 17.5 * 20 mm, and a
hypodense lesion approximately 32 * 29 mm in the liver at the level of segment 4A in the left
lobe.(Figure 2 and 3)
No abnormal findings were found in laboratory tests. ARB test in sputum was negative.
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Dynamic Abdomen CT result obtained a cystic lesion of approximately 32 * 29 mm in liver
right lobe segment 8 and left lobe segment 4A. With these results, the hydatid cyst UAV test
was (+) in 1/128 titer.
Brain MRI taken in the neurosurgery outpatient clinic reported a cystic lesion in the left
frontoparietal, at the periventricular-centrum semiovale level, approximately 49.5 * 49 mm in
size, is hypointense in T1W series, hyperintense in T2W series, and does not show contrast
enhancement after IVCM injection (Hydatid Cyst)". (Figure 4)
No pathological finding was found in the evaluations made by other clinics. With the present
findings, lesions in the lung-liver and brain were considered as hydatid cysts.
Albendazole treatment was initiated due to the presence of hydatid cysts in multiple and
multiple organs. However, an operation decision was made for the lesion in the brain due to
its size and location. In the neurosurgery clinic, the patient underwent cystectomy and
intracerebral cyst excision. (Figure 5)
Pathological examination of the cyst was compatible with hydatid cyst. After the procedure,
intermittent follow-up of the patient, who had no additional problems, continued by the
relevant clinics.

Figüre 1: PA chest graphy;right parahilar irregularity and a 2-cm diameter regular nodular
density at left lower zone
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Figüre 2. Thorax CT; 2 hypodense lesions in the lower lobe of the left lung, the size of which
is about 23 * 19 mm, and a nodular lesion of 21 * 17.5 * 20 mm in the upper lobe of the right
lung lower lobe

Figüre 3: Abdomen CT; cystic lesion approximately 32 * 29 mm in size in liver right lobe
segment 8 and left lobe segment 4A

Figüre 4: Brain MR; A cystic lesion measuring 49.5 * 49 mm in the left frontoparietal at the
level of the periventricular-centrum semiovale
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Discussion and Conclusion : Hydatid cyst disease (hydatidosis or echinococcosis) is an
important parasitic disease seen in all societies dealing with agriculture and animal husbandry,
where environmental health and preventive medicine measures are insufficient. The disease
agent is the Echinococcus group of parasites and there are 4 different types. The most
common ones are Echinococcus granulosus, which causes cystic echinococcosis, and
Echinococcus multilocularis, which causes alveolar echinococcosis. Human transmission
often occurs through fecal-oral contamination from infected dogs. In addition, infection can
occur when these eggs are taken through contaminated food and water. From the egg taken
through digestion, the embryo emerges in the small intestine and enters the intestinal wall
with its hooks and from there to the blood vessels and reaches the liver. Therefore, the most
common location is the liver (60-70%). Embryos that are not attached to the liver pass into the
lungs (20-25%), then join the systemic circulation and settle in all organs and tissues (10%),
including bone. It creates a hydatid cyst in the organ where it is placed (1,8).In our case,
cystic lesions were detected in the liver, lung and brain tissue. Although it is seen in every
region of our country, the most common cases are found in Eastern Anatolia, Southeastern
Anatolia and Central Anatolia.
Our case also lived in Southeastern Anatolia, but did not engage in agriculture and animal
husbandry. Although there are no definite data on prevalence, it is estimated that the
prevalance is around 50 per 100 000 and the incidence is around 2-6 per 100 000
(9-12).Although the disease is often asymptomatic, different symptoms may occur depending
on the location and size of the cyst. In our case, although 3 vital organs were involved, there
was no active symptom. Living in an endemic region in the history is an important finding for
clinical diagnosis.
In addition, diagnosis is made upon epidemiological findings, clinical findings,
imaging tests appropriate to the localization of the cyst (ultrasonography (US), computed
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI)), detected morphological lesions
and serological tests (13-15). IgG ELISA and Indirect hemagglutination test (UAV) are used
in the serological diagnosis of pulmonary hydatid cysts. A titer above 1/160 is considered
positive in UAV. Using both tests together increases the probability of diagnosis (16-18).In
our case, indirect hemagglutination test performed after cysts were monitored by thorax-upper
abdominal CT, abdominal ultrasonography and brain MRI, was positive at 1/256 titer.
The basic treatment approach in hydatid cyst is surgery. The aim of the surgical approach is to
remove the cyst completely without rupture. Medical treatment is applied in uncomplicated
small cysts, in the presence of too many cysts, in patients who cannot tolerate surgical
treatment (chronic accompanying diseases, general condition disorder, etc.) and in cases who
do not accept the operation.
The drug of choice in medical treatment is albendazole. Drug-free periods of 1-2 weeks are
left between 4-week treatment cycles (15,19,20).Medical treatment (albendazole) was started
first because of the multi-organ involvement in our case and the absence of any organ
symptoms or complications. While the follow-up process was initiated for the cyst in the lung
and liver, he was operated due to the location and size of the cyst in the brain.
This study was prepared with the aim that hydatid cyst disease may present
asymptomatically without causing serious complications even if there is multiple organ
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involvement, and it should be kept in mind in the differential diagnosis because it resembles
many diseases radiologically.

Figüre 5: Macroscopic view of the resected cyst from brain
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BİREYLERİN VERİ GİZLİLİĞİNE DUYARLILIĞI VE GİZLİLİK
AYARLARINA YÖNELİK DENEYİMLERİ
INDIVIDUALS’ SENSITIVITY TO DATA PRIVACY AND THEIR EXPERIENCE WITH
PRIVACY SETTINGS
Dr. Öğr. Üyesi Alper Turan Alan
Artvin Çoruh Üniversitesi, ORCID.0000-0002-9798-2332
ÖZET
Akıllı telefon kullanıcıları günlük hayatlarını kolaylaştıran birçok uygulama kullanıyorlar;
örneğin, haberleşmek, spor yapmak, yemek siparişi vermek, seyahat etmek, alışveriş yapmak
ve sosyalleşmek için. Ancak, bu uygulamalar kullanıcıları hakkında çok sayıda kişisel veriye
sahip olabiliyor. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile birlikte uygulamalar
kullanıcılarına veri gizlilik ayarları sunmaya başladı. Böylece, kullanıcılar kişisel verilerini
koruyabilmek için uygulamalarda sunulan gizlilik ayarlarını kendi gizlilik tercihlerine göre
düzenleyebiliyorlar. Bu güne kadar literatürde gizlilik ayarları üzerine yapılmış çalışmalar,
kullanıcıların gizlilik ayarlarını doğru bir şekilde ayarlayamadığını, sıradan kullanıcıların bu
ayarların varlığından haberinin bile olmadığını veya ayarları zor bulduğundan dolayı
değiştirmediğini belirtmiştir. Öte yandan, uygulama geliştiricileri sunulan gizlilik ayarlarını
zaman zaman güncelleyerek kullanıcı arayüzünü ve deneyimini değiştirmektedir. Yapılan
değişikliklerin ve güncellemelerin kullanıcılara gerçekte ne kadar fayda sağladığı ise henüz
cevaplandırılmamış bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun cevabının bulunmasına
katkı sağlamak amacıyla, internet üzerinden yayınlanmış kısa ve sonuç odaklı bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, özellikle kullanıcıların kullandıkları uygulamaların
kişisel verilerine erişmesi ve gizlilik ayarları hakkındaki görüş ve deneyimlerine ışık tutmayı
amaçlamaktadır. 53 katılımcının vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda; kullanıcıların büyük
çoğunluğunun (85%) uygulamaların kişisel verilerine erişmesinden rahatsız olduğu, yarıdan
fazlasının (62%) iş ortaklarıyla veri paylaşımını gizlilik ayarlarından değiştirmek istediği ve
yine önemli bir çoğunluğunun (79%) uygulamalardaki gizlilik ayarlarına ulaşmayı kolay
bulmadığı sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu bildiride elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalar
ile karşılaştırılmış ve uygulamaların gizlilik ayarlarının kullanımının kolaylaştırılması için bir
dizi tavsiyeler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: gizlilik, mobil uygulamalar, anket çalışması
ABSTRACT
Smartphone users use many apps that make their daily life easier; for example, for
communication, sports, dining, travel, shopping and socializing. However, these apps may
have a lot of personal data about their users. With the European General Data Protection
Regulation (GDPR), apps began to provide data privacy settings to their users. Thus, users are
able to adjust the privacy settings offered in the apps according to their privacy preferences
for protecting their personal data. Research on privacy settings in the literature has shown that
users cannot set their privacy settings correctly. In fact, ordinary users are not even aware of
the existence of these settings or change the settings because they find it difficult. On the
other hand, app developers change the user interface and experience by updating the provided
privacy settings from time to time. Whether the changes and updates actually provide benefits
to users is an unanswered question. In order to contribute to finding the answer to this
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question, a short and result-oriented survey study published on the internet was conducted. In
particular, the study aims to shed light on users’ views about the apps accessing their personal
data and experience with privacy settings. In line with the answers given by 53 participants;
the results revealed that the vast majority of users (85%) were bothered by apps accessing
their personal data, more than half (62%) wanted to disable data sharing with partner apps
from their privacy settings, and again a significant majority (79%) did not find it easy to
access privacy settings in the apps. The results obtained in this paper are compared with the
studies in the literature and a series of suggestions are presented to facilitate the use of privacy
settings of apps.
Keywords: privacy, mobile apps, survey study
INTRODUCTION
People are becoming more and more concerned about their data privacy due to recent cases of
privacy breach in the news (Gandy, 2003; Gross and Acquisti, 2005; Barnes, 2006; Utz and
Kramer, 2009; Baek, 2014). One way to protect personal data is to use privacy settings
provided in apps, and with the European General Data Protection Regulation (GDPR), apps
started to provide more detailed data privacy settings to their users. Today, users are able to
decide what data will be collected and how it will be used by the apps. For example, a Twitter
user can remove location information from her Tweets, disable data sharing with partners,
stop personalised adds and turn off activity tracking. However, previous studies (Liu et al.,
2011; Madejski et al., 2012) have shown that most users cannot set their privacy settings
properly to reflect their privacy preferences. Moreover, normal users are not even aware of
privacy settings or do not change the settings as they perceive it to be a complex task
(Johnson et al., 2012; Ghazinour et al., 2013).
In a more recent study (Chen et al., 2019), researchers performed an in-depth analysis of
privacy settings from users’ perspective to discover hard-to-find settings, or what they call
“hidden” settings. More interestingly, they reviewed the latest 100,000 apps in app markets,
including Google Play, and found that more than a third (36.29%) of privacy settings are
"hidden" in those apps. Additionally, the researchers revealed that 82.16% of the hidden
settings were set to weaken user privacy by default, and they emphasized that offering more
privacy settings than earlier made the settings more difficult to find. In this vein, a valid
question arises: Do the latest updates to privacy settings really benefit users, or do they make
things even more difficult not only to find settings but also to edit them? For example, in
Facebook's current privacy settings, if users want to opt out of targeted ads, they must revoke
data access for each advertiser from an entire list created without user knowledge.
Against this background, in this paper, we present a brief online survey study that explores
individuals' sensitivity to data privacy in apps and their experience with privacy settings. Our
results, based on responses from 53 participants, indicate that apps' access to personal data
annoys most participants, and for most users, accessing and editing privacy settings is still not
easy. However, no user showed intention to stop using apps consequently.
METHOD
We conducted a short online survey created on Google Forms to find out what people think of
data privacy. We advertised the survey via social media by using some hashtags such as
#dataprivacy, #datasecurity and #databreach. In total, 53 participants filled out the survey in
one-month period. The survey aimed to address three main questions:
● What do people think of the apps that access their personal data?
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● What privacy settings do they want to change?
● How easy is it for people to access and edit the privacy settings?
There was no question in the survey asking for personal or demographic data. At the
beginning of the survey, we briefly informed the participants about the purpose of the survey
with a short text. Also, the first question was a checkbox type question confirming that the
participation was voluntary and that the participant allowed her answers to be used for the
purpose of the study. The participant allowed to complete the entire questionnaire only after
confirming this first question. In the next section, we present each question of the survey with
its results.
Survey Questions and Results
At the beginning of the survey, we asked the participants to choose the applications they use
the most. This question contained a number of checkboxes with labels of the most famous
apps such as Instagram, YouTube and Netflix, and the respondent could select multiple
answer options as well as create a new option by selecting the others option. Figure 1 shows
the total number of participants using different applications. The results indicate that the
participants mostly use social media apps, and Facebook and LinkedIn apps has the least
number of users in this app group. The others option entered by the participants mostly
included banking, messaging and shopping apps.

Figure 1. Total number of users of different apps
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Table 1. Participants' responses to the second question
In the second question, our main aim was to understand whether people are disturbed by
applications accessing their personal data and whether they have tried to edit privacy settings
to protect their data. Moreover, we also wanted to see if there are people who don't know their
privacy settings, get very angry, and avoid or don't mind using such apps. Therefore, we
offered a choice of 5 radio buttons, and participants could only choose one of them. Table 1
displays the answers given by the participants. The results show that the majority of the
participants (84.6%) are uncomfortable with the applications accessing their personal data.
Considerable amount of the participants (42.3%) have already played with privacy settings to
protect their personal data. On the other hand, there are participants (25%) who do not care
enough to take any action, although they expressed their discomfort. In addition, there are
uncomfortable participants (17.3%) who do not know how to prevent the access and those
(15.4%) who do not care about data privacy at all. Also, none of the respondents stated that
they do not use such applications due to data privacy concerns.
In the next question, we asked the participants what privacy settings they would like to
change in the apps, and we provided 4 general privacy settings as checkbox options. The
respondents were able to select more than one option in this question. They could also enter a
different privacy setting by choosing the other option. However, no one actually chose to use
the other option. Table 2 shows the answers given by the participants. The most preferred
option was to disable data sharing with partner apps selected by 61.5% of respondents. The
second most preferred option was to disable personalized ads opted by 53.8% of participants.
Half of the participants chose the option to disable historical location data storage, and 46.2%
of the participants chose to disable the storage of activity data such as search or browsing
history in apps.

Table 2. Participants' responses to the third question
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Table 3. Participants' responses to the fourth question
In the last question, we asked participants to rate the difficulty of accessing and editing the
privacy settings provided in the apps. Table 3 above presents the details of the ratings. In
overall, 78.8% of the participants did not find it easy to access and edit their privacy settings.
While 44.2% of the respondents rated the difficulty as moderate, 30.8% found it difficult to
deal with the privacy settings. Moreover, 3.8% identified the difficulty level as very difficult.
CONCLUSION
We presented a preliminary online survey that explores how people perceive apps accessing
personal data and their experience with privacy settings. The survey study was approved by
the university's ethics committee (ref. E-18457941-050.99-10517). The results, based on the
responses of 53 participants, show that most of the participants (84.6%) are uncomfortable
with their personal data being accessed by apps. A notable part of the participants (42.3%)
were already aware of the privacy settings of the apps and had played with them before.
However, there was a considerable portion (17.3%) of the participants, who did not know how
to act for protecting their data. Furthermore, 78.8% of the participants stated that it is not easy
to find and arrange the privacy settings in apps. These results resonate well with the previous
studies (Johnson et al., 2012; Ghazinour et al., 2013) that state ordinary users are not even
aware of the existence of these settings or change the settings because they find it difficult.
Despite the latest changes and improvements to privacy settings of apps, it is clear that more
needs to be done to make privacy settings easier to access and edit, and to help more people
learn about them. App designers and developers should focus not only on providing adequate
controls to comply with GDPR obligations, but also make those privacy controls easily
understandable, accessible, and editable. Moreover, apps should refrain from offering
excessive number of privacy settings since it may lead users to get lost or overwhelmed. In
fact, the privacy settings provided often come with default settings that most users have no
chance to express their preferences before they are set. Hence, expecting every user to alter
the excessive number of default privacy settings based on their preferences is not ethical, even
if it is legal. Additionally, when there is a change or update in privacy settings, it can be very
helpful to nudge users with a notification to initiate the learning process, especially for users
who have not previously interacted with the settings.
Our study is limited by the number of participants and online interview questions. Hence, we
cannot provide in depth analysis of privacy settings for each app. Instead, we provided a
general overview of what users think about apps accessing personal data and their experience
with the current privacy settings. However, as a future work, we would like to compare
privacy settings of different apps and understand what are the best and worst design practices
from user perspective.
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ÖZET
Çalgı eğitimi, beceriye dayalı davranışların öğrenilmesi amacıyla insan bedeninin çalgıyla
buluşarak yoğun bir fiziksel aktivite gerçekleştirdiği bir süreçtir. Bu çalışmanın amacı mesleki
müzik eğitimi alan öğrencilerin kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine olan bakış
açılarını inceleyip, öğrencilerin bu konuda bedensel farkındalıklarını araştırmaktır. Betimsel
nitelikli olan bu araştırmanın yürütülmesinde tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 2019-2020 eğitim öğretim
yılında öğrenim gören 93 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından likert
tipinde hazırlanan veri toplama formuyla toplanmıştır ve SPSS paket programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Veri toplama formu üç kısımdan oluşmaktadır; demografik özellikler
(cinsiyet, yaş, bölüm, anasanat dalı, sınıf düzeyi, mezun olunan ortaöğretim kurumu türü,
çalgı, çalgıya başlama yaşı, çalgı çalışma saati, spor yapma durumu, spor türü, spor yapma
sıklığı), çalgı ve anatomi ilişkisine yönelik sorular, öğrencilerin çalgı çalışmalarındaki
bedensel farkındalıklarına yönelik ifadeler. Veri toplama formunun geçerlik çalışması için
literatür taraması yapılmış ve uzmanların görüşü alınmıştır. Araştırma için hesaplanan ölçüm
güvenirlik katsayısı ise ,79’dur. Öğrenci görüşleri tanımlayıcı ölçütlerden frekans ve yüzde
kullanılarak verilmiştir. İkili karşılaştırmalarda ise ki kare analizi yapılmıştır. Ki kare analiz
sonuçlarına göre ise cinsiyet ve bölüm açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmazken (p>0,05); veri formunda yer alan “Spor yaptığım için çalgıma çalışırken
postural bir ağrı ya da herhangi bir sakatlanma yaşamadım”, “Çalgı çalışmalarımda
dinlenmek için ara veririm”, “Çalgı çalışırken postürümün doğru olmasına özen gösteririm”
maddelerinde spor yapma durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur
(p<0,05). Sonuç olarak, konservatuvar öğrencilerinin, mesleki müzik eğitimi verilen
kurumlarda anatomi eğitimi verilmesi konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları bulgusuna
ulaşılmıştır. Diğer taraftan, öğrencilerin çalgı çalışmalarındaki bedensel farkındalıklarının
düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, Anatomi, Postür, Müzik, Multidisipliner.
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PHYSICAL AWARENESS IN STUDENTS
STUDYING PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION
ABSTRACT
Instrument training is a process in which the human body meets the instrument and performs
intense physical activity in order to learn skill-based behaviors. The aim of this study is to
examine the perspectives of students studying Professional music education on kinesiological
and postural anatomy education and to investigate the physical awareness of students on this
issue.The survey method was used in the execution of this descriptive research.The study
group consists of 93 students studying at Kafkas University State Conservatory in the 20192020 academic year. Data was collected by the researchers using a data collection form
prepared in the Likert type and analyzed using the SPSS package program. The data
collection form consists of three parts; questions about demographic characteristics (gender,
age, department, main stream branch, grade level, type of secondary school graduated from,
instrument, starting age of the instrument, instrument studying time, to do sports, type of
sport, frequency of doing sports), questions about the relationship between instrument and
anatomy, expressions about students’ physical awareness of instrument studies. The literature
review was conducted to study the validity of the data collection form and the opinions of the
experts were taken. The measurement reliability coefficient calculated for the research is ,79.
Student opinions are given using frequency and percentage from descriptive criteria. Chisquare analysis was performed in paired comparisons. According to the results of the chisquare analysis, there is no statistically significant difference in terms of gender and
department (p>0.05); "I did not experience a postural pain or any injury while studying
instrument because I do sports", "I take a break to rest in my instrument exercises", "I take
care of the correct posture while studying instrument" in the data form a statistically
significant difference was found in favor of those who do sports (p<0.05). As a result, it has
been found that conservatory students have positive opinions on providing anatomy education
in institutions where Professional music education is provided. On the other hand, it has been
determined that the physical awareness of the students in instrument studies is low.
Keywords: Instrument education, Anatomy, Posture, Music, Multidisciplinary.

GİRİŞ
Çalgı eğitimi, beceriye dayalı davranışların öğrenilmesi amacıyla insan bedeninin çalgıyla
buluşarak yoğun bir fiziksel aktivite gerçekleştirdiği bir süreçtir. Bütünleşme ve etkileşim
içeren bu süreç ise yoğun çalışma, konsantrasyon ve kondisyon gerektirir. Dolayısıyla, çalgı
eğitimi birçok bilim dalıyla etkileşimde olan bir sanat dalıdır. Bu bilim dallarından biri de
vücudun yapısını inceleyen anatomi bilimidir. Çalgı çalmanın alt yapısını oluşturan insanın
anatomik yapısı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle, bireysel olarak gerçekleşmesi
gereken çalgı eğitiminde fiziksel yapı özelliklerinin bilinmesi, tanınması ve bu doğrultuda
öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi büyük önem taşır. Zira, en önemli çalgı insan bedenidir.
Etkili bir çalgı eğitimi için öncelikle bireylerin belirli fiziksel özelliklere sahip olması
gerekmektedir. Bu gereklilik anatomik yapıdan ve çalgıdan yüksek verim elde etmenin yanı
sıra, oluşabilecek sakatlanmalara karşı önlem alınmasını sağlar. Bunların başında ise yeterli
kas gücü, esneklik, dayanıklılık, denge ve koordinasyon gelmektedir. Bu bakımdan, bireylerin
bedensel farkındalığa sahip olmaları ve fiziksel egzersiz rutinlerini bu yönde geliştirmeleri
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çalgı eğitiminin niteliğini artıran en önemli unsurdur. Vücutta gerçekleşen normal veya
anormal süreçlerin farkındalığına dayanan bir kavram olan bedensel farkındalık, biyolojik ve
duyusal işaretleri anlatabilme becerisine dayanır. Bu bağlamda, bireyin vücudunun farkında
olması, fonksiyonel hareketler yapılırken motor öğrenme ile vücudunu nasıl kullanacağını
öğrenmesiyle başlar ve bir sonraki aşamada hareketlerin kalitesini etkileyen hız, kuvvet,
mesafe, koordinasyon gibi faktörler bir araya gelerek uyumlu bir ilişki sonucunda bu
farkındalık gelişir (Karaca, 2017 ve Bekker vd., 2001’den aktaran Yalçın Özel, 2018).
Yağışan (2008), bir çalıcının kullandığı kasları, eklemleri vb. yapıları tanımasıyla “fizyolojik
rahatlığa” ulaşmasının çalgısı üzerindeki hakimiyetini de bir anlamda kolaylaştıracağını
belirterek literatürde “profesyonel sporcular” olarak da söz edilen müzisyenlerin
performanslarına katkı sağlamaları amacıyla, fiziksel kapasitelerini artırmaları ve buna
yönelik çalma öncesi ve sonrası fiziksel egzersiz yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. Ergin
(2016), bu basamakların yanlış veya eksik uygulanması ve devamında buna bağlı teknik
yanlışlıklardan dolayı, öncelikle çalgı performansında başarısızlık ve güvensizliğin
oluşacağını, daha ileri seviyelerde ise sakatlanmalar ile karşılaşılabileceğini ifade etmiştir.
Açıkalın (2019), müzisyenlerin yaklaşık %84,4’ünün kariyerleri boyunca en az bir dönemde
ağrı yaşadıklarını ve bu ağrının enstrüman tutuşu ve eser icra etmede görev alan vücut
bölümlerinde oluştuğunu belirtmiştir. Yılmaz ve diğerleri (2005), müzisyenlerde en sık ifade
edilen şikayetlerin % 69.5 yorgunluk, % 46.6 ağrı, % 43.2 gerginlik, % 26.6 kramp ve % 25.4
duyu bozuklukları olduğunu ve ağrı şikayeti bölgelere göre değerlendirildiğinde en fazla (%
71.1) üst ekstremitede olduğu sonucuna ulaşmıştır. Horvath (2002), gergin, zayıf ve yetersiz
derecede esneyen kaslarda aşırı kullanım sendromlarının daha sık ortaya çıktığını;
çalışmalardan önce bedensel ısınmanın yapılmaması ve kasların aniden, hazırlıksız
çalıştırılmaya başlanmasının yani çalışma öncesi esneme ve gevşeme egzersizlerinin
yapılmamasının vücudu aşırı yorduğunu ve zor pozisyonların çalımında önkolda
zedelenmeleri hızlandırdığını belirtmiştir.
Yapılan araştırmalar, fiziksel aktivite kapsamında yapılan ısınma ve soğuma egzersizlerinin,
kuvvetlenme ve enduransı artırarak icraya bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini
azalttığını ve çalgı performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır (Açıkalın,
2019; Cüceoğlu, 2008; Yağışan, 2008; Akgöl, 2005; Robinson ve Zander, 2002).
Diğer taraftan ise araştırmacılar, çalgı eğitimi sürecinde özellikle insan anatomisi, fizyolojisi
ve biyomekaniği ile beden-çalgı ilişkisi öneminin göz ardı edildiğini vurgulamaktadır
(Açıkalın, 2019; Ergin, 2016; Cüceoğlu, 2008; Yağışan, 2008). Günümüzde, çeşitli ülkelerde
müzisyen sağlığı bölümleri veya programlarında bu alanda uzmanlaşan kişiler tarafından
sağlık hizmeti sunulmakta, gevşeme metotları uygulanmakta ve bu konuda dersler
verilmektedir. Amerika kıtasında ABD’de çeşitli üniversite, konservatuvar ve müzik
akademileri çatısı altında 40 civarında, Kanada’da ise 4 birim bulunmaktadır. Avrupa
kıtasında; Almanya’da 12, Birleşik Krallık’da 10, Fransa’da 6, İspanya’da 4, İsviçre’de 5 vd.
birim mevcuttur. Avustralya’da ise yükseköğretim müzik kurumlarında tıp ve müzisyenlik
mesleği ilişkisini içeren program sayısı 3’tür (Kalyoncu, 2019; Yağışan, 2008).
Çalgı eğitiminde bedensel farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesi bu alanda öğrenim
gören öğrencilerin meslek hayatlarını sağlıklı yürütülebilmeleri açısından büyük önem arz
etmektedir. Ancak ülkemizdeki söz konusu eğitim kurumlarında bu konuda öğrencilerin
bilinçlenmesine yönelik bir bölüm veya program bulunmamaktadır. Ayrıca, yapılan ilgili
literatür taramasında bu konuda yapılan çalışmaların azlığı da dikkat çekmektedir.
Tüm bu ifadeler doğrultusunda, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin kinezyolojik ve
postural anatomi eğitimine olan bakış açılarını inceleyip, öğrencilerin bu konuda bedensel
farkındalıklarının araştırılması bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Betimsel nitelikli olan bu araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Survey
araştırması olarak da bilinen tarama modeli, araştırmaya katılanların kendilerine sorulan
soruları yanıtlaması yoluyla bilgi toplanması yöntemini içermektedir.
Bu yöntem, kişisel özelliklerin, olaylar hakkındaki gerçeklerin, bilgi düzeyinin ya da sosyal
olguların ölçülmesi için etkilidir (Böke, 2014).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, 2019-2020
eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 181 öğrenci oluşturmuştur; devamsız
öğrenciler ve veri toplama süresi boyunca okulda bulunmayan öğrenciler sebebiyle 140
öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılım için gönüllülük esası gözetilmiştir. 15 veri formu
nitelik açısından yetersiz olması sebebiyle araştırmaya dahil edilmemiştir. Bu nedenle, nihai
olarak araştırmaya alınan toplam öğrenci sayısı 93’tür. Öğrencilerin demografik özelliklerine
göre dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Çalışma grubundaki öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımları
Cinsiyet
Yaş
Bölüm

Anasanat Dalı

Sınıf Düzeyi

Mezun Olunan
Ortaöğretim Kurumu
Türü

Çalgı
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Kadın
Erkek
18-22 yaş
23-27 yaş
28 yaş ve üzeri
Müzik Bölümü
Geleneksel Türk Müziği
Bölümü
Piyano-Gitar-Arp
Yaylı Çalgılar
Üflemeli-Vurmalı Çalgılar
Türk Halk Müziği
Türk Sanat Müziği
Türk Halk Oyunları
Lisans I
Lisans II
Lisans III
Lisans IV
GSSL
Anadolu
Genel
Meslek
Diğer
Kemançe
Bağlama
Balaban
Flüt
Gitar
Kaval
Keman
Klarnet
Mey
Ney

80

Sayı (n)
47
46
47
31
15
47

Yüzde (%)
50,5
49,5
50,5
33,3
16,1
50,5

46

49,5

25
13
8
26
10
11
16
17
23
37
27
25
23
14
4
2
26
5
7
17
1
14
1
1
3

26,9
14,0
8,6
28,0
10,8
11,8
17,2
18,3
24,7
39,8
29,0
26,9
24,7
15,1
4,3
2,2
28,0
5,4
7,5
18,3
1,1
15,1
1,1
1,1
3,2
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Çalgıya Başlama Yaşı

Çalgı Çalışma Saati

Spor Yapma Durumu
Spor Türü
Spor Yapma Sıklığı

Piyano
Tar
Ud
15-22 yaş
23 yaş ve üzeri
Hiç
1 saat ve daha az
2 saat
3 saat ve üzeri
Evet
Hayır
Yürüyüş ve koşu
Fitnes ve pilates
Haftada 2 veya daha az
Haftada 3 veya daha çok

8
2
6
80
13
5
48
22
18
48
45
18
30
19
29

8,6
2,2
6,5
86,0
14,0
5,4
51,6
23,7
19,4
51,6
48,4
19,4
32,3
20,4
31,2

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından likert tipinde hazırlanan veri toplama
formuyla, gerekli izinler alındıktan sonra ve gözlem altında veri toplama tekniği kullanılarak
toplanmıştır. Veri toplama formu üç kısımdan oluşmaktadır; demografik özellikler (cinsiyet,
yaş, bölüm, anasanat dalı, sınıf düzeyi, mezun olunan ortaöğretim kurumu türü, çalgı, çalgıya
başlama yaşı, çalgı çalışma saati, spor yapma durumu, spor türü, spor yapma sıklığı), çalgı ve
anatomi ilişkisine yönelik sorular, öğrencilerin çalgı çalışmalarındaki bedensel
farkındalıklarına yönelik ifadeler. Veri toplama formunun geçerlik çalışması için literatür
taraması yapılmış ve uzmanların görüşü alınmıştır. Araştırma için hesaplanan ölçüm
güvenirlik katsayısı ise ,79’dur. Öğrenci görüşleri tanımlayıcı ölçütlerden frekans ve yüzde
kullanılarak verilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiği için ikili
karşılaştırmalarda ki kare analizi yapılmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel analizlerde
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR

KONGRE KİTABI

Kararsızım
( 3) f (%)

Katılıyorum
( 4) f (%)

Kesinlikle
Katılıyorum
( 5) f (%)

1. Mesleki müzik eğitimi verilen bölümlerde;
kinezyolojik, postural ve anatomi eğitimi
verilmelidir.
2.Çalgı seçerken anatomik yapı konusunda
uzman kişiler tarafından kontrolden geçerek
hangi çalgıya veya çalgılara yatkın olabileceğim
uzman kişiler tarafından belirlendi.
3.Vücudumu iyi tanıyorum ve anatomik yapıma
uygun olan bir çalgı seçtim.
4.Anatomik yapımı tanımak ve ona uygun olan
bir çalgı seçmek isterdim.

Katılmıyorum
( 2) f (%)

“Veri Formu 1” İfadeler

Kesinlikle
Katılmıyorum
( 1) f (%)

Tablo 2. Öğrencilerin çalgı ve anatomi ilişkisine yönelik görüşlerinin frekans ve yüzde
değerleri

12(12,9)

16(17,2)

20(21,5)

27(29,0)

18(19,4)

23(24,7)

28(30,1)

18(19,4)

15(16,1)

9(9,7)

25(26,9)

19(20,4)

20(21,5)

15(18,3)

12(12,9)

18(19,4)

11(11,8)

11(11,8)

32(34,4)

21(22,6)
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5.Çalgı çalmadan önce doğru esnetme ve
gerdirmeden oluşan ısınma hareketleri
önemlidir.
6.Çalgı çalmadan önce doğru esnetme ve
gerdirme hareketleri çalgının çalınma süresine
etki eder.
7.Çalgı eğitimi alırken eğitimciler doğru postür
(doğru vücut duruşu) ve çalgı tutuş şekilleri
üzerinde önemle durur ve bizleri yönlendirir.
8.Çalgı çalışırken doğru postür ve tutuş şeklini
önemsemediğim zaman bu durumdan etkilenen
vücut bölümlerimde ağrı hissediyorum.
9.Spor yaptığım için çalgıma çalışırken postural
bir ağrı ya da herhangi bir sakatlanma
yaşamadım.
10.Yapılan spor türü ile çalınan çalgı türü
arasındaki bağlantı ne kadar iyi kurulursa ya da
desteklenirse müzisyen postural travma ve
yaralanmalara karşı o kadar iyi korunur.
11.Postür ve çalgı tutuş pozisyonlarındaki
yanlışlığa bağlı incinme yaşadım.
12.Çalgı çalmadan önceki doğru esnetme ve
gerdirme hareketleri sakatlanma veya
travmaların önüne geçebilir.
13.Çalgı çaldıktan sonraki doğru soğuma ve
gevşeme hareketleri sakatlanma veya
travmaların önüne geçebilir.

13(14,0)

13(14,0)

6(6,5)

30(32,3)

31(33,3)

14(15,1)

12(12,9)

11(11,8)

27(29,0)

29(31,2)

16(17,2)

9(9,7)

11(11,8)

34(36,6)

23(24,7)

10(10,8)

15(16,1)

12(12,9)

31(33,3)

25(26,9)

12(12,9)

21(22,6)

23(24,7)

29(31,2)

8(8,6)

15(16,1)

10(10,8)

23(24,7)

25(26,9)

20(21,5)

15(16,1)

41(44,1)

18(19,4)

11(11,8)

8(8,6)

14(15,1)

12(12,9)

12(12,9)

32(34,4)

23(24,7)

14(15,1)

11(11,8)

22(23,7)

26(28,0)

20(21,5)

Tablo 2’de öğrencilerin çalgı ve anatomi ilişkisine yönelik görüşlerinin frekans ve yüzde
değerleri yer almaktadır. Buna göre, birinci maddede 27 kişiyle %29,0’u katılıyorum, ikinci
maddede 28 kişiyle %30,1’i katılmıyorum, üçüncü maddede 25 kişiyle %26,9’u kesinlikle
katılmıyorum, dördüncü maddede 32 kişiyle %34,4’ü katılıyorum, beşinci maddede 31 kişiyle
%33,3’ü kesinlikle katılıyorum, altıncı maddede 29 kişiyle %31,2’si kesinlikle katılıyorum,
yedinci maddede 34 kişiyle %36,6’sı katılıyorum, sekizinci maddede 31 kişiyle %33,3’ü
katılıyorum, dokuzuncu maddede 29 kişiyle %31,2’si katılıyorum, onuncu maddede 25 kişiyle
%26,9’u katılıyorum, on birinci maddede 41 kişiyle %44,1’i katılmıyorum, on ikinci maddede
32 kişiyle %34,4’ü katılıyorum, on üçüncü maddede ise 26 kişiyle %28,0’ı katılıyorum
düzeyini seçmiştir.
Ayrıca Tablo 2 incelendiğinde, çalgı ve anatomi ilişkisi kategorisinde en yüksek frekans ve
yüzdenin; madde 11’deki “Postür ve çalgı tutuş pozisyonlarındaki yanlışlığa bağlı incinme
yaşadım” ifadesindeki katılmıyorum düzeyinde [41(44,1)], en düşük frekans ve yüzdenin ise
madde 5’teki “Çalgı çalmadan önce doğru esnetme ve gerdirmeden oluşan ısınma hareketleri
önemlidir” ifadesindeki kararsızım düzeyinde olduğu bulunmuştur [6(6,5)].
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Hiçbir Zaman
( 1) f (%)

Nadiren
( 2) f (%)

Bazen
( 3) f (%)

Genellikle
( 4) f (%)

Her Zaman
( 5) f (%)

Tablo 3. Öğrencilerin çalgı çalışmalarındaki bedensel farkındalık durumlarının frekans ve
yüzde değerleri

21(22,6)

31(33,3)

19(20,4)

19(20,4)

3(3,2)

5(5,4)

11(11,8)

21(22,6)

33(35,5)

23(24,7)

3. Çalgı çalışırken postürümün doğru olmasına
özen gösteririm.

1(1,1)

12(12,9)

22(23,7)

35(37,6)

23(24,7)

4. Çalgı çalışırken herhangi bir ağrı hissederim.

11(11,8)

25(26,9)

38(40,9)

12(12,9)

7(7,5)

10(10,8)

19(20,4)

22(23,7)

25(26,9)

17(18,3)

4(4,3)

20(21,5)

23(24,7)

34(36,6)

12(12,9)

8(8,6)

10(10,8)

23(24,7)

27(29,0)

25(26,9)

33(35,5)

21(22,6)

25(26,9)

10(10,8)

4(4,3)

“Veri Formu 2” İfadeler

1 Çalgı çalmadan önce bedensel
egzersizlerinden oluşan ısınma hareketleri
yaparım.
2. Çalgı çalışmalarımda dinlenmek için ara
veririm.

5. Çalgı çalışmaya başlamadan önce psikolojik
olarak kendimi hazırlarım.
6. Çalgı çalışırken fizyolojik (kas-kuvvet
dayanıklılığına sahip olma, hareket özgürlüğüserbestliği, kalp-solunum dayanıklılığı, esneklik
vb.) olarak hazır olurum.
7. Çalgı çalışırken rahat kıyafetler tercih ederim.
8. Çalışma sonrası soğuma-gevşeme
(destekleyici-koruyucu) egzersizleri yaparım.

Tablo 3’te öğrencilerin çalgı çalışmalarındaki bedensel farkındalık durumlarının frekans ve
yüzde değerleri yer almaktadır. Buna göre; birinci maddede 31 kişiyle %33,3’ü nadiren, ikinci
maddede 33 kişiyle %35,5’i genellikle, üçüncü maddede 35 kişiyle %37,6’sı genellikle,
dördüncü maddede 38 kişiyle %40,9’u bazen, beşinci maddede 25 kişiyle %26,9’u genellikle,
altıncı maddede 34 kişiyle %36,6’sı genellikle, yedinci maddede 27 kişiyle %29,0’ı
genellikle, sekizinci maddede ise 33 kişiyle %35,5’i hiçbir zaman durumunu seçmiştir.
Ayrıca Tablo 3 incelendiğinde, çalgı çalışmalarındaki bedensel farkındalık durumları
kategorisinde en yüksek frekans ve yüzdenin; madde 4’teki “Çalgı çalışırken herhangi bir
ağrı hissederim” ifadesindeki bazen durumunda [38(40,9)], en düşük frekans ve yüzdenin ise
madde 3’teki “Çalgı çalışırken postürümün doğru olmasına özen gösteririm” ifadesindeki
hiçbir zaman durumunda olduğu bulunmuştur [1(1,1)].
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Tablo 4. Cinsiyet, bölüm ve spor yapma değişkenlerine göre öğrencilerin kinezyolojik ve
postural anatomi eğitimine ilişkin görüşlerinin ki kare analizi sonuçları
1. Mesleki müzik eğitimi verilen bölümlerde; kinezyolojik,
postural ve anatomi eğitimi verilmelidir.
2.Çalgı seçerken anatomik yapı konusunda uzman kişiler
tarafından kontrolden geçerek hangi çalgıya veya çalgılara
yatkın olabileceğim uzman kişiler tarafından belirlendi
3.Vücudumu iyi tanıyorum ve anatomik yapıma uygun olan bir
çalgı seçtim.
4.Anatomik yapımı tanımak ve ona uygun olan bir çalgı
seçmek isterdim
5.Çalgı çalmadan önce doğru esnetme ve gerdirmeden oluşan
ısınma hareketleri önemlidir.
6.Çalgı çalmadan önce doğru esnetme ve gerdirme hareketleri
çalgının çalınma süresine etki eder.
7.Çalgı eğitimi alırken eğitimciler doğru postür (doğru vücut
duruşu) ve çalgı tutuş şekilleri üzerinde önemle durur ve bizleri
yönlendirir.
8.Çalgı çalışırken doğru postür ve tutuş şeklini önemsemediğim
zaman bu durumdan etkilenen vücut bölümlerimde ağrı
hissediyorum.
9.Spor yaptığım için çalgıma çalışırken postural bir ağrı ya da
herhangi bir sakatlanma yaşamadım.
10.Yapılan spor türü ile çalınan çalgı türü arasındaki bağlantı
ne kadar iyi kurulursa ya da desteklenirse müzisyen postural
travma ve yaralanmalara karşı o kadar iyi korunur.
11.Postür ve çalgı tutuş pozisyonlarındaki yanlışlığa bağlı
incinme yaşadım.
12.Çalgı çalmadan önceki doğru esnetme ve gerdirme
hareketleri sakatlanma veya travmaların önüne geçebilir.
13.Çalgı çaldıktan sonraki doğru soğuma ve gevşeme
hareketleri sakatlanma veya travmaların önüne geçebilir.

Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor

X2
1,078
3,049
3,216
1,855
4,302
0,697
6,366
4,467
2,440
4,121
6,502
3,199
1,100
0,924
4,894
1,414
0,652
1,043
2,642
2,670
1,755
2,544
5,165
0,576
1,992
3,530
15,669
3,660
0,339
6,298
3,247
1,469
1,384
4,777
3,833
2,741
5,266
1,943
2,552

p
0,898
0,550
0,522
0,762
0,367
0,952
0,173
0,346
0,655
0,390
0,165
0,525
0,894
0,921
0,298
0,842
0,957
0,903
0,619
0,615
0,781
0637
0,272
0,966
0,737
0,473
0,003
0,454
0,987
0,178
0,662
0,917
0,926
0,311
0,429
0,602
0,261
0,746
0,635

Tablo 4’e bakıldığında, cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre öğrencilerin kinezyolojik ve
postural anatomi eğitimine ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığı görülmektedir (p>0,05). Cinsiyet ve bölümün, öğrencilerin anatomi eğitimi
hakkındaki görüşleri üzerine bir etkisi bulunmadığı söylenebilir. Diğer taraftan, öğrencilerin
kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine ilişkin görüşlerinin spor yapma durumuna göre
farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre, “Spor yaptığım için çalgıma çalışırken postural
bir ağrı ya da herhangi bir sakatlanma yaşamadım” ifadesinin yer aldığı dokuzuncu maddede
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).
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Tablo 5. Cinsiyet, bölüm ve spor yapma değişkenlerine göre öğrencilerin bedensel
farkındalıklarının ki kare analizi sonuçları
1. Çalgı çalmadan önce bedensel egzersizlerinden oluşan
ısınma hareketleri yaparım.
2. Çalgı çalışmalarımda dinlenmek için ara veririm.
3. Çalgı çalışırken postürümün doğru olmasına özen
gösteririm.
4. Çalgı çalışırken herhangi bir ağrı hissederim.
5. Çalgı çalışmaya başlamadan önce psikolojik olarak
kendimi hazırlarım.
6. Çalgı çalışırken fizyolojik (kas-kuvvet dayanıklılığına
sahip olma, hareket özgürlüğü-serbestliği, kalp-solunum
dayanıklılığı, esneklik vb.) olarak hazır olurum.
7. Çalgı çalışırken rahat kıyafetler tercih ederim.
8. Çalışma sonrası soğuma-gevşeme (destekleyicikoruyucu) egzersizleri yaparım.

Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor
Cinsiyet
Bölüm
Spor

X2
2,831
8,108
1,265
7,098
0,992
9,094
1,395
3,153
9,133
1,022
1,511
8,199
2,598
2,451
5,762
4,124
5,567
8,564
9,451
6,374
8,317
4,665
4,093
6,463

p
0,586
0,088
0,867
0,131
0,911
0,049
0,845
0,533
0,042
0,906
0,825
0,085
0,627
0,653
0,218
0,389
0,234
0,073
0,061
0,173
0,081
0,325
0,394
0,167

Tablo 5’e bakıldığında, öğrencilerin bedensel farkındalık durumlarında cinsiyet ve bölüm
değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0,05).
Cinsiyet ve bölümün, bedensel farkındalık üzerine bir etkisi bulunmadığı söylenebilir. Diğer
taraftan, öğrencilerin bedensel farkındalıklarının spor yapma durumuna göre farklılık
gösterdiği görülmektedir. Buna göre, “Çalgı çalışmalarımda dinlenmek için ara veririm” ve
“Çalgı çalışırken postürümün doğru olmasına özen gösteririm” ifadelerinin yer aldığı ikinci
madde ve üçüncü maddelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
İnsanın sahip olduğu yetenekler, anatomik olarak beden ve beyin birlikteliğinin etkileşim
gücüdür. Çalgı çalmak ya da spor yapmak da insanın kendi bedeniyle yaptığı üst düzey
aktivitelerdir. Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerde bedensel farkındalık, müzisyen sağlığı
için en temel gerekliliktir. Çalgı çalan bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus kendi
bedenleridir; çünkü bedenini iyi tanıyan bir müzisyen, mesleğini sağlıklı ve başarılı bir
şekilde uzun yıllar icra edebilir (Açıkalın, 2019; Özel, 2018). Yapılan araştırmalar, icracıya
postür, beden farkındalığı, çalma-dinlenme süresi kontrolü, kişiye özel egzersizler, ısınmasoğuma egzersizleri, germe-gevşeme egzersizleri uygulama eğitiminin gerekliliğine dikkat
çekmektedir (Bağcı ve Topdemir, 2019). Bu araştırmada müzik eğitimi alan öğrencilerin
kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine olan bakış açılarını incelemek ve öğrencilerin bu
konudaki bedensel farkındalıklarını araştırmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, araştırmadan
elde edilen bulgular doğrultusunda konservatuvar öğrencilerinin, mesleki müzik eğitimi
verilen kurumlarda kinezyolojik ve postural anatomi eğitimi verilmesi konusunda olumlu
görüşlere sahip oldukları söylenebilir. Benzer bir bulgu olarak, Bağcı ve Topdemir (2019),
üniversitelerin müzik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin müzisyen sağlığı konusundaki
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farkındalık durumlarını inceledikleri araştırmalarında, bireylerin %93,7’sinin bu konuda
eğitim alınmasını gerekli gördüklerini saptamışlardır. Ayrıca, yapılan araştırmalara
bakıldığında alan uzmanlarınca söz konusu kurumlarda verilecek eğitimin müzisyen sağlığına
büyük katkı sağlayacağı ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanarak olası sakatlanmaların
önüne geçilebileceği ortaya konmuştur (Açıkalın, 2019; Kalyoncu, 2019; Ergin 2016;
Cüceoğlu 2008; Yağışan 2008).
Diğer taraftan, bu araştırma sonucunda öğrencilerin çalgı çalışmalarındaki bedensel
farkındalıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplara
bakıldığında, çalgı çalışırken “bazen” ağrı hissetme durumlarının en yüksek değere sahip
olduğu görülmektedir. Bunun muhtemel nedeni olarak çalışma öncesi ve sonrası ısınmasoğuma egzersizi yapılmamasının ağrıya neden olabileceği düşünülmektedir. Araştırma
sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin bu egzersizleri yapma durumlarının yetersiz olduğu
söylenebilir. Ağrıya neden olan risk faktörlerinin ortaya konacağı farklı araştırma
desenlerinde yürütülecek araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin
çalgı çalmaya bağlı kas-iskelet sistemi problemlerini tespit etmek amacıyla antropometrik
ölçümlerinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ergin (2016), klasik gitar eğitimi
alan öğrencilere ilişkin yaptığı araştırmada, öğrencilerin gitar çalma ve çalışmalardan önce
yapılması gereken ısınma ve esneme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını; ısınmaesneme hareketleri uygulayan öğrencilerin ise tamamen yanlış çalışmalar yaptığını ve çalma
esnasında, öğrencilerin büyük bölümünün fiziksel rahatsızlık yaşadığını saptamıştır. Bağcı ve
Topdemir (2019) ise yaptıkları araştırmada, öğrencilerin tamamına yakın kısmının çeşitli
nedenlerle çalgı çalmaya bağlı ağrı yaşadığını tespit ederek öğrencilerin, müzisyen sağlığı
üzerine farkındalık durumlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu bakımdan,
literatürdeki bulgular bu araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir.
Ki kare analiz sonuçlarına göre ise öğrencilerin kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine
ilişkin görüşleri ile bedensel farkındalık durumlarının cinsiyet ve bölüm değişkenleri
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği (p>0,05) saptanmıştır. Bu araştırma
için cinsiyet ve bölümün, öğrencilerin anatomi eğitimi hakkındaki görüşleri ile bedensel
farkındalıkları üzerine bir etkisi bulunmadığı söylenebilir. Araştırmada Kafkas Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Söz konusu kurumda
Müzik Bölümü ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.
Her iki bölüm öğrencilerinin çalgı eğitimi aldıkları göz önünde bulundurulduğunda, bedensel
farkındalığa sahip olmaları ve anatomi eğitiminin bu iki bölümde de yer alması gerektiği
açıktır. Bu bağlamda, bölüm değişkeninin öğrenci görüşleri ile bedensel farkındalık üzerine
bir etkisi bulunmamasının beklenen bir bulgu olduğu söylenebilir. Cinsiyet değişkeni
bakımından değerlendirildiğinde ise araştırma konusuyla paralellik gösteren, mesleki müzik
eğitimi alan öğrencilere yönelik yapılmış başka araştırmalara rastlanmadığından mevcut
sonuç için kıyaslama yapmak mümkün olmamıştır.
Diğer taraftan, öğrencilerin kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine ilişkin görüşleri ile
bedensel farkındalıklarının spor yapma durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir.
“Spor yaptığım için çalgıma çalışırken postural bir ağrı ya da herhangi bir sakatlanma
yaşamadım”, “Çalgı çalışmalarımda dinlenmek için ara veririm”, “Çalgı çalışırken
postürümün doğru olmasına özen gösteririm” maddelerinde spor yapma durumu açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Spor yapan bireylerin bedensel
egzersiz rutinine sahip oldukları göz önünde bulundurulduğunda; doğru postür, kas gücü,
esneklik, dayanıklılık, denge ve koordinasyon açısından yeterli olmaları ve bu durumun
bedensel farkındalığı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Açıkalın (2019),
müzisyenliğin profesyonel bir sporcuda olduğu gibi fiziksel farkındalık gerektirdiğini ve
fiziksel egzersizin müzik performansına katkı sağlayarak icraya bağlı kas iskelet sistemi

KONGRE KİTABI

86

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

rahatsızlıkları riskini azalttığını vurgulamaktadır. Buna göre, spor yapma durumunun
öğrencilerin kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine ilişkin görüşleri ile bedensel
farkındalıkları üzerine bir etkisi bulunması beklenen bir bulgudur.
Yapılan araştırmanın sonuçları doğrultusunda, mesleki müzik eğitimi veren kurumlar ile tıp
fakülteleri işbirliği ile kinezyolojik ve postural anatomi eğitimine yönelik iki yarıyıl
uygulamalı derslere yer verilebilir. Tıp fakültelerindeki spor hekimliği programlarına
müzisyen hekimliği programları eklenerek müzisyen sağlığı konusunda uzmanlaşmış sağlık
personeli sayısı artırılabilir. Müzisyenlerin meslek hastalıklarının tedavisine yönelik sağlık
kurumları bünyesinde ‘Müzisyen Sağlığı’ veya ‘Müzisyen Tıbbı’ birimleri oluşturulmalı ve
devamlılığı sağlanmalıdır. Ayrıca, müzisyen sağlığı konusunda yapılacak bilimsel içerikli
etkinlikler planlanmalı, sürdürülmeli ve çalgı eğitimcileri ile birlikte öğrencilerinin de
katılımları sağlanmalıdır. Çalgı eğitimcilerine bedensel farkındalık ve çalgı çalışma sürecinde
yapılması gereken fiziksel egzersizler konusunda alan uzmanlarınca düzenli seminer ve
konferanslar verilerek çalgı eğitimcilerinin öğrencilerine bu konuda rehber olmaları
sağlanmalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerin çalgı çalışmalarında çalma öncesi çalgısız ve çalgılı
ısınma egzersizleri; çalma sırasında belli aralıklarla mola verme; çalma sonrası soğuma
egzersizleri yapmaları teşvik edilmelidir.
Yapılacak araştırmalar kapsamında ise çalgı öğrencilerinde ağrıya neden olan risk
faktörlerinin ortaya konacağı farklı araştırma desenlerinde yürütülecek çalışmaların
planlanması; öğrencilerin çalgı çalmaya bağlı kas-iskelet sistemi problemlerini tespit etmek
amacıyla antropometrik ölçümlerinin yapılması; müzisyenlerin bedensel farkındalıklarını
ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirilerek ülke genelinde müzisyenlerin bedensel farkındalık
düzeylerinin ortaya çıkarılması; müzisyenlerde bedensel farkındalığı etkileyen sosyal
faktörlerin incelenmesi önerilmektedir.
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THREE CANCER CELL LINES AND ONE HEALTHY CELL POPULATION
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin CÖMERTPAY
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ÖZET
In vitro koşullarda insan hücrelerine verilen besiyerinin en önemli bileşenlerinden biri Fetal
Sığır Serumudur (FBS). FBS üretimi, anne ve yavru sığır için ölümle sonuçlanan acılı bir
süreci kapsamaktadır ve FBS, hücre besiyeri bileşenleri içerisinde ekonomik ve lojistik
bakımdan edinilmesi en zor olandır. Bu bileşene bağlılığın azaltılması, laboratuvar
masraflarının düşürülmesini sağlayacağı gibi hayvan hakları bakımından duyarlı bir yaklaşımı
da mümkün kılacaktır. Bu maksatla, biz, laboratuvarımızda bulunan 3 farklı kanser hücre hattı
(YKG-1: Glioblastoma, H2452: Mezotelyoma; OUMS-27: Kondrosarkoma) ile bir sağlıklı
hücre popülasyonunda (HUVEC: İnsan Göbek Bağı Endotel Damar Hücreleri) düşük FBS (%
2,5) içeren ve hiç FBS içermeyen besiyeri ortamlarında hücelerin büyüme durumlarını
inceledik. Bunun için hücrelerin 120 saat boyunca bırakıldıkları besiyerlerinde % 10 FBS
içeren besiyerine kıyasla morfolojilerinin nasıl değiştiğini her 24 saatte bir çekilen fotoğraflar
aracılığıyla gözledik. Bu gözleme göre; tüm hücreler %2,5 FBS içeren besiyeri ortamında %
10 FBS içeren kadar iyi durumdaydılar. FBS’siz ortamda ise, büyümeye devam eden tek hücre
hattı H2452 idi. Ayrıca hücrelerin yine benzer süre boyunca bulundukları kabın yüzeyini ne
oranda kapladıkları değerlendirilerek bağıl canlılık durumlarını iki yönlü ANOVA ile
karşılaştırdık. Buna göre, FBS’li ortamlardaki büyüme hızı ile FBS’siz ortamdaki büyüme
hızı arasında en az fark gösteren H2452 olmuştur. Öte yandan, YKG-1, OUMS-27 ve
HUVEC hücreleri için %2,5 FBS, %10 kadar iyi sonuç vermiştir (p>0.05). Son olarak,
hücrelerin 72 saat boyunca tutuldukları besiyerinden sonra bağıl Ki67 mRNA değerleri Real
Time-PCR ile belirlenmiştir. Buna göre; % 0 ve 2,5 FBS içeren besiyerlerindeki hücrelerin
Ki67 seviyeleri % 10 FBS’siz ortamdan belirgin şekilde küçüktür (p<0.05). OUMS-27
hücreleri için Ki67 seviyesinin FBS dozu ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak;
besiyerinde FBS hâlâ önemli bir bileşen olarak görünmekte, ancak bu önem hücre tipine bağlı
bir durum sergilemektedir. Bu çalışmada denenen tüm hücreler için FBS miktarı %2.5’a
düşürülerek laboratuvar kazançlı duruma getirilebilir.
Anahtar Kelimeler: H2452; OUMS-27; YKG-1; HUVEC
ABSTRACT
Fetal Bovine Serum (FBS) is one of the most important components of the medium given to
human cells in vitro, yet its production involves a painful process that results in death of the
mother and baby cattle. Since FBS is also very difficult to obtain both economically and
logistically, minimizing its need may reduce animal cruelty and laboratory costs. Here, we
examined the growth of three different cancer cell lines (YKG-1: Glioblastoma, H2452:
Mesothelioma; OUMS-27: Chondrosarcoma) and a healthy human cell population (HUVEC:
Human Umbilical Vein Endothelial Cells) in media with low FBS (2.5%) or no FBS. By
taking photographs in every 24 hours, we observed the morphology of the cells in these media
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along with 10% FBS containing media for 120 hours and discovered that using 2.5 % or 10%
FBS did not cause a significant difference (p>0.05). In the media with no FBS, however, only
H2452 was proliferative. Additionally, when we compared the viability of the cells by
evaluating their confluences for a similar period, we found that H2452 showed the least
difference in its growth rate between the media with and without FBS. On the other hand,
2.5% FBS was as good as 10% for YKG-1, OUMS-27 and HUVEC cells (p> 0.05). Finally,
the relative Ki67 mRNA values in 72 hours were examined by Real Time-PCR, and Ki67
levels of cells in media containing 0 and 2.5% FBS were found to be significantly lower than
10% (p <0.05). In OUMS-27, Ki67 levels were determined to be dose-dependent. In
conclusion, although we ackowledge that FBS still appears to be an important component in
the medium and this importance is cell type dependent, its amount can be reduced to 2.5% to
grow the cells tested in this study.
Keywords: H2452; OUMS-27; YKG-1; HUVEC
INTRODUCTION
Cell culture was discovered by Ross Granville Harrison in 1907 in order to examine animal
cells outside of the living body. After Harrison, cell culture studies have been continued by
many researchers. In 1940, Earle et al. has successfully used carcinogens to generate immortal
mouse fibroblasts (L cells), and has shown that it is possible to create a population in culture
medium from a single cell (Earle et al., 1943). Today, cell culture has an important place in
science, especially in cancer research.
Media are used to maintain normal physiological environment for cells to survive under in
vitro conditions. Aminoacids, carbohydrates, vitamins and ions in the medium support the
development of the cell, while some ions provide the appropriate osmolarity and pH for the
cells to reproduce (Koçaklı, Akıllıoğlu, & Doğan, 2015). Another substance used in addition
to the medium is serum. Serum is usually added to medium to complete the formulation. It
contains components such as hormones, proteins and nutrients, thus supports cell survival
(Pazos et al., 2004).
Serums provide a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances
and trace elements, as well as binding and spreading factors, low molecular weight nutrients,
hormones and growth factors. The most commonly used animal serum supplement is fetal
bovine serum (FBS )(Gstraunthaler, 2003). Apart from its positive and supportive properties,
serum is still considered a matter of debate. A number of disadvantages in terms of in vitro
quality and reproducibility, animal welfare concerns and recent fraudulent marketing cases are
the major problems of the serum (van der Valk et al., 2018).
Many different groups have attempted generating culture medium without serum in order to
solve the problems caused by FBS. Some alternatives used against FBS were based on
components derived from human blood such as plasma, serum, platelet derivatives, umbilical
cord blood serum and platelet lysate (Bieback, 2013). Although there have been other studies
which tried plant-based alternatives that can replace serum, the number of these studies
reamined quite limited (Pazos et al., 2004).
The health of a cell population is measured by the balance between cell proliferation and cell
death. Ki-67 is one of the most cruical molecules in cell proliferation. It is a nuclear antigen
and an excellent immunohistochemical marker showing cell proliferation and mitotic activity.
It is expressed in the active phases of the cell cycle (G1, S, G2 and M), but not in
non-proliferating cells in the Go phase. Therefore, it is a good marker for showing cells in the
growth phase in both normal and neoplastic tissues (Sun & Kaufman, 2018).
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In the present study, 3 different cancer cell lines (H2452-Mesothelioma; OUMS-27:
Chondrosarcoma; YKG-1: Glioblastoma and a healthy cell line (HUVEC) were cultured in
the media containing FBS at three concentrations (0, 2.5, and 10%), and the growth dynamics
of cells were compared. Besides, the relative Ki67 mRNA levels in the cells grown in these
media were measured through qRT-PCR.
MATERIALS AND METHODS
1. Cell Culture
The most suitable medium for mesothelioma (H2452), glioblastoma (YKG-1) and
chondrosarcoma (OUMS-27) is 10% FBS (Cat. No: 10270106; Gibco, Paisley, UK) and 1%
Penicillin (Cat. No: 15140-122; Gibco, Paisley, UK) in DMEM (Cat. No SH30022; Hyclone,
Paisley, UK). Experimental solutions were prepared with the same material. All cells were
grown in incubators (Panasonic; Gunma, Japan) at 37ºC and under 5% CO2 pressure. The
cells were cultured in T25 or T75 flasks and 96-well plates according to the experiment.
Trypsin enzyme (Cat. No: T4049; Sigma, Germany) was used for passaging, counting and
transferring the cells to experimental setups. All treatments were perforrmed under II. Class
Biosafety cabinet (Metis, Ankara).
2. Cell Morphology and Proliferation Curves
Starting from the first moment of the application (0 hours), each well of a 6-well plate with
145,000 cells was photographed with Juli-Br once in 24 hours for 120 hours,. The photos
were used both for comparison of morphologies and by using Juli-Br's software, confluency
(%) was determined.
3. RNA isolation for Ki67
1,120,000 cells were seeded in T75 flasks, the next day the media of the cells were replaced
with new media containing 0, 2.5 and 10% FBS. After 72 hours, RNA was isolated from the
cells using the Vivantis Total RNA Kit (Cat. No: GF-TR-050; Vivantis, Subang Java,
Malaysia). The quantity and the purity of RNA samples were checked by nanodrop while
their RNA qualities were examined by running through a 2% agorose gel.
4. cDNA Library
The RNAs obtained were converted into cDNAs to be used in qRT-PCR. BioLabs ProtoScript
cDNA Synthesis kit (Cat. No: E6560S, Ipswich, MA, USA) was used for this.
5. qRT-PCR (Quantitative Real Time PCR)
The cDNAs obtained were amplified with the help of the abm Syber Green (EvaGreen, Cat.
No: Master Mix-S; abm, Canada) kit and the primers associated with the gene of interest. The
reaction tubes prepared were placed in Roche Light Cycler (Mannheim, Germany) and the
2-Step protocol with the annealing temperature of 55°C was applied. The purpose of these
experiments was to observe how the production of the mRNA for the important Ki67 protein
(Gene ID: 4228; (“MKI67 marker of proliferation Ki-67 [Homo sapiens (human)] - Gene NCBI,” n.d.)) changes under each condition studied. For this, a primer pair that recognizes all
transcript variants of Ki67 was used. The base sequences of this primer pair were determined
by us and are as follows:
Ki67 Forward: 5’-GCCTTCAAAGAGAGTGTCTAT-3’
Ki67 Reverse: 5’-CAGAGCATTTATCAGATGGCT-3’
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In addition, it was imperative to use an Internal Control in order to make accurate
comparisons. We used β-actin for this purpose. The sequences of β-actin primers were also
designed in our laboratory as presented in previous studies (Ceylan & Cömertpay, 2020). The
relevant primer sequence is:.
β-actin Forward: 5’CCCTGGACTTCAGCAAGAG-3’
β-actin Reverse: 5’ATCTTCATTGTGCTGGGTGC-3’
Ct values were calculated as described by Ceylan and Cömertpay (2020) with required
modifications to determine the relative Ki67 mRNA levels.
6. Statistical Analysis
Statistical analyzes were performed with GraphPad Prism (CA, USA) software. Two-way
ANOVA test was applied between the groups in order to understand the difference in the
growth values of the cells from each other. The conditions where the p value calculated for
interaction is equal to or less than 0.05 was accepted as showing a significant difference. In
determining the relative Ki67 mRNA levels, after the mean Ct value calculated for the control
(10% FBS) was accepted as 1.00, the Ki67 mRNA relative values of 2.5% and 0 (NO-) FBS
cells were calculated. The difference between groups was analyzed by student t test. The
difference was considered to be statistically significant only when the p value was found to be
less than (or equal to) 0.05.
RESULTS AND DISCUSSION
In the first step of our study, after planting equal numbers of three different cancer cells
(H2452: mesothelioma; OUMS-27: Chondrosarcoma and YKG1: glioblastoma) and one
healthy cell population (HUVEC), we replaced the media with experimental conditions
containing different proportions of FBS and followed them for 120 hours. While all cells grew
in medium containing 2.5% FBS at a rate and morphology indistinguishable from that of
medium containing 10% FBS, the response of cells to media without FBS was different
(Figure 1). The only cell line that appeared to grow in the environment without FBS was
H2452.
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Figure 1. Morphology of the cells after 120 hours on media containing different
percentages of FBS. a. YKG-1, b. H2452, c. OUMS-27, d. HUVEC cells. Medium
containing 2.5% FBS worked well for all cells. Only H2452 showed proliferation in medium
without FBS.
It is not surprising that cells respond differently to media without FBS because it is known
that the origin of the cell will also have an effect on the growth dynamics in different media
(Arora, 2013).
The photographs providing information on the morphology of the cells were also analyzed for
on each medium, and values were plotted for each time point. These graphics are presented in
Figure 2.
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Figure 2. Relative viability of the cells for 120 hours on media containing different
percentages of FBS. a. YKG-1, b. H2452, c. OUMS-27, d. HUVEC cells. Cells at 0 h for
each medium were considered 100% viable. Values in other hours were calculated
accordingly. Comparisons were made through Two-Way ANOVA. 2.5 % FBS and 10 % FBS
did not affect the growth rate in any of the cell types studied (ns: non-significant; * p <0.05;
** p <0.01; *** p<0.001; **** p<0.0001).
Our growth evaluations are related to the ability of cells to cover the surface area. Therefore,
it needs to be emphasized that the data presented in Figure 2 are also influenced by cell
morphology; having different morphologies (relatively large/small) may cause the same
number of cells to show different surface area density.
Finally, in order to examine the growth dynamics of cells in these media with a molecular
marker, RNA was isolated from the cells kept in each medium for 72 hours and the relative
Ki67 mRNA levels of the cells were determined. As seen in Figure 3, regardless of the type of
cell, cells in the medium containing FBS produced more Ki67 mRNA compared to the
medium without FBS. Besides, in all cells except OUMS-27, Ki67 level was not affected by
the amount of FBS present.
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Figure 3. Relative Ki67 mRNA levels of cells after 72 hours on media containing
different percentages of FBS. a. YKG-1, b. H2452, c. OUMS-27, d. HUVEC cells. Only in
OUMS-27 cells the Ki67 level appeared to be related to the FBS dose. * p <0.05; ** p <0.01;
*** p <0.001; **** p <0.0001.
Based on the results displayed in Figure 2 and Figure 3, we realized that the effect of Ki67 on
cell proliferation varies from cell type to cell type despite its widespread use. It also needs to
be considered that Ki67 decays during G0 and G1, thus the longer a cell spends in the silent
state, the lower its Ki67 level becomes (Miller et al., 2018).
Of the 4 cell lines studied in the present paper, only H2452 survived in an FBS-free
environment. Ki67 mRNA plots in OUMS-27 increased with FBS in a dose-dependent
manner. As Russell and Hamilton's study in 2014 showed that serum deprivation in HUVEC
cell line stimulates superoxide production (Russell & Hamilton, 2014), which causes
induction of cell autophagy and apoptosis, we also observed that HUVEC was almost never
proliferated in an FBS-free environment. Although we can say that all cells proliferate
efficiently in the medium containing 2.5% FBS, it does not seem reasonable to grow cells in
DMEM without FBS supplement. Therefore, the necessity of producing an alternative to
replace FBS without ethical and financial disadvantages remains relevant.
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ABSTRACT
Environmental pollution resources have adverse effects on living organisms.
Phytoremediation is the general name of the techniques that used plants to remediate polluted
environments. Rhizofiltration, phytoextraction, phytostabilization, phytodegradation and
phytovolatilization are different phytoremediation techniques. In the literature, there are too
many different terms for calculations and formulations. In this review, it is aimed to evaluate
different formulas and calculations. Especially determining the native floristic structure in
environments where rich in heavy metals is important in plant evaluating for
phytoremediation studies. After determining floristic composition, heavy metal analyses for
plants and soils (or other environments) are necessary to compare plants' phytoremediation
abilities. Mining sites (natural areas or mining wastes) have been evaluated for this purpose
by different researchers.
In order to understand the transportation and accumulation of heavy metals in plant parts, the
metal concentrations proportions have been used. These proportions can be used between
plant parts or plant parts and soil. Especially phytoextraction and phytostabilization
capabilities have been predicted according to calculations. There are too many researchs in
the literature about evaluating phytoremediation potentials of plants. It is wondered in
literature how plants uptake, translocate and accumulate heavy metals, and calculations aim to
understand these mechanisms. Especially two types of ratings are the most used that plant
parts to soil and harvestable parts to root. These calculations are named differently in the
studies. The most used names are the translocation factor and bioconcentration factor. There
are too many calculations types with the same name, and this situation causes complexity in
the literature.
Keywords: Phytoremediation, Bioconcentration factor, Translocation factor.

INTRODUCTION
Phytoremediation is a method to remove, inactivate or immobilize the pollution source with
plants. In this context, these methods can be grouped as rhizofiltration, phytoextraction,
phytostabilization, phytodegradation and phytovolatilization (Ghosh and Singh, 2005; Wan
and Chen, 2016). Rhizofiltration is the process of filtering the pollution factor in wetlands by
the plant roots and is a method in which aquatic plants are used (Dushenkov et al., 1995).
Phytoextraction is one of the methods used in cleaning contaminated soils. The purpose of
this method is to uptake heavy metals or other pollutants from the environment by the roots of
the plants and transport them to other plants parts. It is a method that can be used for both soil
and sediments and waste remediation (USEPA, 2000). Phytostabilization is a method based
on accumulating heavy metals in the roots or keeping them in the root area. This technique
aims to reduce the dissolution rate of heavy metals by the plant roots and prevent the spread
of metals to the environment (USEPA, 2000). In the phytodegradation method, especially
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organic contaminants are accumulated by plants and then decomposed or transformed (Aybar
et al., 2015). Phytovolatilization is a method that organic compounds are uptaken by plants
and transported to the atmosphere (USEPA, 2000).
In this study, calculation methods of evaluating phytoremediation potentials of plants are
researched.
SAMPLING OF THE PLANTS AND HEAVY METAL ANALYSES
Especially determining the native floristic structure in environments where rich in heavy
metals (or other pollutants) is important in evaluating for phytoremediation studies. After
determining floristic composition, heavy metal analyses for plants and soils (or other
environments) are necessary to compare plants' phytoremediation abilities. Mining sites
(natural areas or mining wastes) have been evaluated for this purpose.
These studies have been carried out by evaluating some selected species or all species found
in the area (Conesa et al., 2005; Haque et al., 2007; Hoang Ha et al., 2009; Lorestani et al.,
2011; Nouri et al., 2011). In some researchs, the plants that spread in these areas were
grouped relatively and evaluated the dominant ones (Brunetti et al., 2008; Yang et al., 2014).
After the plants were sampled in repetitions, they have been taken to the laboratory for heavy
metal analysis.
FORMULATION TYPES
In order to understand the transport and accumulation of heavy metals in plant parts, the metal
concentrations proportions have been used. These proportions can be used between plant parts
or plant parts and soil. Some calculations types are shown in Table 1. It is shown that all plant
parts can be used in formulations. Heavy metal distribution and accumulation in plant parts
have been researched in the studies.

Table 1. Some calculation types for evaluating phytoremediation properties of plants.
Name of Calculation
Accumulation Factor
Bioaccumulation Coefficent
(BC)

Bioaccumulation Factor
(BAF, BF)

Formula
Treated plant/Normal
plant

Keeling et al., 2003; Tanhan et
al., 2007
Plant/Soil
Wang et al., 2017
Wahsha et al., 2012; Dragović et
Root/Soil
al., 2014; Aihemaiti et al., 2018
Wei and Chen, 2006
Above-ground parts/Soil
Li and Yang, 2008
Plant/Soil
Hao and Jiang, 2015
Wan et al., 2017; Petelka et al.,
Shoot/Soil
2019
Shoot/Media
Buendía-González et al., 2010
Fernández et al., 2017

Root/Soil
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Bioconcentration Factor
(BCF, BF)

References
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Bioconcentration Factor
(BCF, BF)

Biological Transfer Factor
(BTF)
Crop Concentration Factor
(PCF)

Enrichment Coefficient (EC)

Enrichment Factor (EF)
Metal Concentration Ratio
Plant Concentration Factor
(PCF)
Shoot Accumulation Factor
(SAF)

Transfer Factor

Different plant parts/Soil Liu et al., 2020
Conesa et al., 2005; Yang et al.,
Shoot/Soil
2014; Sidhu et al., 2017
(Leaves+Stem)/Soil
Uruioc et al., 2011
Harvested tissue/Soil
Ramana et al., 2016
Above-ground/Root
Li and Yang, 2008
Shoot/Root
Hao and Jiang, 2015
Mathiyazhagan and Natarajan,
Crop/Soil
2013
Haque et al., 2008; Yıldırım and
Shoot/Soil
Şaşmaz, 2017; Palutoğlu et al.,
2018
Yıldırım and Şaşmaz, 2017
Root/Soil
Palutoğlu et al., 2018
Shoot/Soil
Lorestani et al., 2011
Leaf/Root
Buscaroli et al., 2017
Plant/Soil

Narayanan et al., 2020

Shoot/Soil

Bech et al., 2012

Plant/Soil

Boularbah et al., 2006

Shoot/Root
Shoot/Soil
Aerial part/Mine tailing
Root/Mine tailing

Li et al., 2020
Moreno-Jiménez et al., 2009
Mendoza-Hernández et al., 2019
Mendoza-Hernández et al., 2020
Haque et al., 2008; BuendíaGonzález et al., 2010; Nouri et
al., 2011; Bech et al., 2012;
Lorestani et al., 2011; Wahsha et
al., 2012; Mathiyazhagan and
Natarajan, 2013; Yang et al.,
2014; Čudić et al., 2016;
Ramana et al., 2016; Mahdavian
et al., 2017; Sidhu et al., 2017;
Aihemaiti et al., 2018;
Narayanan et al., 2020
Dragović et al., 2014; Yang et
al., 2015; Mendoza-Hernández
et al., 2019

Shoot/Root

Translocation Factor (TF)
Aerial part/Root

Transportation Index (Ti)
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Above-ground/Root
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Different plant
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100

Liu et al., 2020
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EVALUATIONS OF THE PHYTOREMEDIATION ABILITIES
Especially phytoextraction and phytostabilization capabilities have been predicted according
to calculations. If a plant has heavy metal concentrations more than soil (Plant parts/Soil >1)
in harvestable parts, it can be defined as an extractor (Pilon-Smits, 2005; Sun et al., 2016).
However, in this situation, the metal concentration of harvestable parts should be more than
roots (Harvestable parts/Root >1) (Yoon et al., 2006; Wei et al., 2008; Pantola and Alam,
2014). Also, if metal concentrations in roots are high and the plant does not transport heavy
metals to above-ground parts much, it can be suitable for phytostabilization (Yoon et al.,
2006). Also, root/soil should be more than one, and above-ground parts/root should be less
than one for phytostabilization (Lum et al., 2014).

CONCLUSIONS
There are too many calculation types in the literature about evaluating phytoremediation
potentials of plants. It is wondered in literature how plants uptake the metals from soil and
translocate them to their parts. So calculations aimed at defining translocations of heavy
metals in plants. Especially two types of ratings are the most used that plant parts to soil and
harvestable parts to root. These calculations are named differently in the studies. The most
used names are the Translocation Factor and Bioconcentration Factor. There are too many
calculation types with the same name, and this situation causes complexity in literature.
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PREPUBERTAL JAPON BILIRCINLARINA GnRH-I ENJEKTE ETMENİN YEM
TÜKETİMİ, YUMURTA AĞIRLIĞI VE YUMURTA KİTLESİ ÜZERİNE ETKİSİ
PREPUBERTAL INJECTION OF JAPANESE QUAIL WITH CHICKEN GnRH-I AND ITS
EFFECT ON FOOD CONSUPTION, EGG WEIGHT AND EGG MASS
Dr. Öğr.Gör. Hüseyin Baki ÇİFTCİ
Selçuk Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-3855-3001
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Japon bıldırcınlarına cGnRH-I enjekte etmenin yem tüketimine, yumurta
ağırlığına ve yumurta kitlesine etkisini ölçmektir. Yeni çıkış yapmış dişi ve erkek Japon
bıldırcın cücükleri (Coturnix japonica, n=480) bu çalışmada hayvan materyali olarak
kullanıldılar. Cücükler sıcaklığın 35°C ye ayarlandığı ve sürekli aydınlatmanın yapıldığı
büyütme kafeslerinde %20,70 ham protein (HP), 2935 kcal/kg metabolik enerji (ME), %1
kalsiyum (Ca) ve %0.35 kullanılabilir fosfor (P) içeren yamle ad libitum olarak beslendiler.
Bu koşullar altında cücükler dört gruba ayrıldılar. Her grup iki tekerürlü (n=60) olarak
oluşturuldu. Cücükler: a) Kontrol grubu-herhangi bir enjeksiyon yapılmadı, b) Negatif kontrol
grubu-200 µl standart salina enjekte edildi, c) 5 µg cGnRH enjekte edilen grub-5 µg cGnRH
içeren 200 µl standard salina enjekte edildi, d) 10 µg cGnRH enjekte edilen grub-10 µg
cGnRH içeren 200 µl standard salina enjekte edildi. Cücükler 13 ve 20 günlük olduklarında
iki defa enjekte edildiler. Büyüme döneminde cücükler ad libitum beslendiler ve sürekli
aydınlatma yapıldı. Farklı cinsiyete sahip bıldırcınlar telek rengine bakılarak ayırt edildiler ve
Arapca numaralanmış ebeveyn kafeslerine bir erkek ve 5 dişi olacak şekilde konuldular. İlk
yumurtanın elde edilmesinden itibaren bıldırcılar %20 HP, 2900 kcal/kg ME, % Ca ve %0.35
kullanılabilir P içeren yamle ad libitum olarak beslendiler. Uzun gün ışıklandırma ritmi
uygulandı ve su devamlı mevcuttu. Yem tüketimi cGnRH-I enjeksiyonu sonucu kontrol
grubuna kıyasla önemli derecede azaldı. Hem 5 veya 10µg cGnRH-I enjeksiyonu kontrol
gurubuna kıyasla yumurta ağırlığını ve yumurta kitlesini önemli derecede azalttı. Bu sonuçlar
muhtemel olarak yüksek dozda cGnRH-Ienjeksiyonu sonucu oluştu. Mümkümdür ki yüksek
miktarda cGnRH-I enjeksiyonu pituitary cGnRH-I reseptör dezensinasyonuna sebep olduğu
için yem tüketimini, yumurta ağırlığını ve yumurta kitlesinin azalttı.
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, GnRH, yem, Yumurta
ABSTRACT
The aim of this study was to measure the effect of cGnRH-I treatment on food consumption,
egg weight and egg mass in Japanese quail. In this study, newly hatched male and female
Japanese quail chicks (Coturnix japonica, n=480) were used as animal material. Chicks were
raised in cages, in which ambient temperature set to 35°C, continuous lightening applied and
ad libitum fed with a diet supplying 20.70% crude protein (CP) and 2935 kcal/kg metabolic
energy (ME), 1% calcium (Ca) and 0.35% available phosphorus (P) until the time of puberty.
In this conditions, chicks were divided into four groups with two replications (n=60). Chicks
were grouped as: a) Control group - which was received no injection, b) Negative control
group, which was subcutaneously injected with 200 µl standard saline, c) 5 µg cGnRH group,
which injected with 200 µl standard saline containing 5 µg cGnRH and d) 10 µg cGnRH
group, which injected with 200 µl standard saline containing 10 µg cGnRH. Chicks were
injected twice when they were 13 and 20 days old. During the growth period, chicks were fed
ad libitum and the light was always on. Quails with different gender were differentiated
according to their feather colour and grouped as one male and 5 females and then transferred
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to Arabic numbered parent cages. Until the first egg laid, quails were fed ad libitum with a
diet supplying %20 CP, 2900 kcal/kg ME, % Ca) and %0.35 P. Long day lightening rhythm
was applied and the water was always available. Injection of cGnRH-I significantly supressed
food intake as compared to that in control group. Injection of 5 or 10µg cGnRH-I significantly
suppressed egg weight and egg mass as compared to that in control group. This is probably
because injected cGnRH doses were high, which caused decrease in food consumption, egg
weight and egg mass due to the pituitary cGnRH-I receptors down regulation.
Keywords: Egg, Food, GnRH, Quail
1. INTRODUCTION
Neurones in the hypothalamus of avian species synthesise chicken gonadotropin-releasing
hormones (Namely cGnRH-I and II) into the hypophyseal portal circulation coming to the
pituitary gland (Yaron 1995; Jayes et al. 1997; Sherwood et al. 1993). Both cGnRH-I and II
stimulate release of gonadotropin follicle stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone
(LH) in vivo and in vitro conditions in chicken and Japanese quail (Hattori et al. 1986). Most
of the evidence indicates that cGnRH-I is the prime regulator of gonadotropin release in
chickens (Katz et al. 1990; Sharp et al. 1990). Active immunisation against cGnRH-I (but not
against cGnRH-II) was associated with decreased secretion of LH in laying hens (Sharp et al.
1990).
Endogen secretion of GnRH, in avian, depends on the environment such as lightening and
food availability. Long days stimulate GnRH secretion (Dawson et al., 2001; Follett et al.,
1976). Long term food restriction causes the inhibition of GnRH secretion (Foster et al., 1988;
Lee et al., 1990). Measurement of GnRH in blood is difficult due to the its short half-life.
Therefore, blood LH concentration is accepted as indicator of blood GnRH concentration.
According to a study, in male house finches, food restriction did not affect basal LH secretion.
But, food restriction decreased LH secretion in photo stimulated males (Valle et al., 2019).
Briefly, food restriction decreases GnRH secretion, while food availability causes increase in
GnRH secretion.
GnRH also affects egg weight and egg mass. According to a study, intramuscular injections of
0.42 or 0.84 µg GnRH analogue buserelin acetate significantly decreased egg weight, while
increased egg mass as compared to those of physiological saline injected control group
(Elnagar, 2010).
Therefore, the aim of this study is to measure the effect of pre-pubertal injection of cGnRH-I
on food consumption, egg weight and egg mass in Japanese quail.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1.Anımal, heating, lightening and feding
Newly hatched male and female Japanese quail (Coturnix japonica) cicks (n= 480), on 15
August 2020, have been used as animal material. Chicks have been randomly divide into 4
groups with two replications (n= 60) in Arabic numbered cages (Cat no: CB25-03-5K,
Cimuka, 1214. Sok 21/3 Ostim Yenimahalle / Ankara-Turkey). The cage temperature was set
to 35°C and the light was always on. Every week the temperature 2-3°C regularly reduced to
bring to the normal room temperature at puberty. During the puberty 16:8 light dark cycle was
applied. Chicks were fed ad libitum with a diet supplying 20.70% crude protein (CP) and
2935 kcal/kg metabolic energy (ME), 1% calcium (Ca) and 0.35% available phosphorus until
the time of puberty. Until the first egg was seen on 21 September 2020, the quails were fed
with a diet providing 20% CP, 2900 kcal/kg ME, 2.5% Ca and 0.35% available phosphorus
and the water was always available.

KONGRE KİTABI

107

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

2.2.Grouping
Chicks were grouped as: a) Control group - which was received no injection, b) Negative
control group, which was subcutaneously injected with 200 µl standard saline (OSEL
Pharmacy and Trade Incorporation, Beykoz, İstanbul-Turkey), c) 5 µg cGnRH group, which
injected with 200 µl standard saline containing 5 µg cGnRH (cat: ab143495, Abcam,
Discovery Drive, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AX, UK) and d) 10 µg
cGnRH group, which injected with 200 µl standard saline containing 10 µg cGnRH. On 12
September 2020, quails with different gender were differentiated according to their feather
color and grouped as one male and 5 females and weighted then transferred to Arabic
numbered parent cages (Cat no: BYK-03-5K, Cumuka, 1214. Sok 21/3 Ostim Yenimahalle /
Ankara-Turkey). Each experimental group was consisting of 10 scattered cages.
2.3.Injections
Quail chicks were treated according to the animal right committee act no 5199, which was
published in 25509 numbered official paper of Republic of Turkey, on 01 July 2004. The related
certificate from Selçuk University, School of Agriculture, Animal Right Committee allowing
animal experimentation was obtained (Certificate no: 2019/2-004). Chicks were injected twice
on 28 August 2020 (when they were 13 days old) and on 4 September 2020 (when they were 20
days old) by using a 1 ml sterile syringe equipted with 26G 1,27cm hypodermic needle (Lot no:
20190610, Shanghai international holding corporation Gmbh (Europe), eiffestr. 80, 20537
Hamburg, Germany).
2.4. Measurement of food consumption
Daily food added to manger was weighted and recorded weekly than remaining food was
subtracted from the total amount of food added to calculate weekly food consumption per cage.
Food consumed per cage divided by 6 to find the amount of food consumed per quail, along the
week.
2.5.Measurements of egg weights
Eggs from each cage were weighted daily at 09:30 by using a balance (DS-30, 99 Reagent Lane,
Fair Lawn, NJ 07410, USA).The weight of an egg was measured by dividing daily egg mas per
cage by the number of laid eggs.
2.5.Measurement of egg mass
Every day, the number of eggs counted and their weights, from each cage were recorded along a
week (From 12.10.2020 until the end of the study, Monday to Sunday). Then daily egg mas was
calculated per quail in a group as below
Egg mas (g/quail/day): [(weekly egg produced per quail)*The mean weight of an egg (g)/7
2.6. Statistical analysis
The data was analysed by analysis of variance (ANOVA) by using Minitab statistical software.
All data are presented as mean ± SEM. Pairwise comparisons were conducted according to the
Tukey test, with 95% confidence intervals.

3. RESULTS
Injection of cGnRH-I significantly supressed food intake (P<0.05) as compared to that in control
group (Table 1). Injection of 5 or 10 µg cGnRH-I significantly supressed weight of an egg
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(P<0,05) as compared to the weight of an egg in control group (Table 2). Egg mass was lower in
10 µg cGnRH-I injected group as compared to the egg mass of other groups (Table 3).
Table 1. Weekly food consumption per quail in experimental groups (g)
Weekly food consumption per quail (g)
Weeks
Control
Neg. Control
5 µg GnRH
10 µg GnRH P-value
I
166,47 ± 0,15A
156,43 ± 2,19B
158,36 ± 2,40B 159,46 ± 1,21B 0,001
II
196,67 ± 3,30 A 197,16 ± 2,45 A 191,29 ± 4,62 AB 181,10 ± 2,52 B 0,005
III
118,74 ± 1,11A
117,16 ± 1,41A
116,26 ± 1,79A 113,65 ± 1,33A 0,103
IV
179,61 ± 0,95A
163,95 ± 3,73B
170,12 ± 1,89B 166,66 ± 1,20B 0,000
A
B
V
181,43 ± 0,08
164,73 ± 2,86
169,24 ± 2,27B 163,79 ± 0,55B 0,000
A
B
VI
182,63 ± 2,33
167,25 ± 1,56
167,08 ± 1,90B 161,48 ± 2,98B 0,000
VII
191,84 ± 1,02A
169,02 ± 2,68B
173,38 ± 4,05B 136,06 ± 7,88C 0,000
A
B
VIII
188,18 ± 0,28
160,04 ± 5,63
172,68 ± 6,17AB 176,66 ± 1,45A 0,001
I-VIII 175,70 ± 2,65A
161,97 ±2,54B
164,80 ± 2,58B 157,48 ± 2,57B 0,000
*Data were displayed on the table as Mean ± SEM
*Data with different superscript in the same line are statistically different
Table 2. The weight of an egg in experimental groups
Weight of an egg (g)
Weeks
Control
Neg. Control
5 µg GnRH
10 µg GnRH P-value
A
A
A
I
10,91 ± 0,13
10,85 ± 0,15
10,66 ± 0,10
10,72 ± 0,10A
0,428
A
A
A
II
11,04 ± 0,10
10,86 ± 0,06
10,81 ± 0,12
10,79 ± 0,13A
0,312
A
A
A
A
III
11,25 ± 0,19
11,12 ± 0,09
11,00 ± 0,09
10,98 ± 0,15
0,507
IV
11,29 ± 0,15AB
11,53 ± 0,13A
11,04 ± 0,13B
11,18 ± 0,10AB 0,065
V
11,56 ± 0,14A
11,51 ± 0,10A
11,23 ± 0,15A
11,14 ± 0,15A
0,120
A
A
A
VI
11,59 ± 0,13
11,53 ± 0,09
11,23 ± 0,15
11,30 ± 0,09A
0,141
A
AB
B
AB
VII
11,83 ± 0,15
11,53 ± 0.08
11,32 ± 0,17
11,52 ± 0,08
0,071
VIII 12,15 ± 0,13A
11,88 ± 0,24A
11,52 ± 0,16A
11,70 ± 0,13A
0,089
A
AB
C
BC
I-VIII 11,42 ± 0,07
11,35 ± 0,06
11,10 ± 0,05
11,15 ± 0,05
0,000
*Data were displayed on the table as Mean ± SEM
*Data with different superscript in the same line are statistically different
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Table 3. Egg mass in experimental groups
Egg mass (g/quail/day)
Weeks
Control
Neg. Control
5 µg GnRH
10 µg GnRH
A
A
A
I
7,37 ± 0,91
7,53 ± 0,60
7,42 ± 0,63
7,07 ± 0,40A
A
A
A
II
8,11 ± 0,88
7,89 ± 0,66
7,98 ± 0,54
7,93 ± 0,63A
III
7,96 ± 0,96A
7,88 ± 0,67A
7,91 ± 0,47A
8,09 ± 0,55A
A
A
A
IV
9,05 ± 0,79
8,03 ± 2,06
8,17 ± 0,43
7,85 ± 0,70A
V
9,74 ± 0,53A
8,63 ± 0,83A
8,28 ± 0,53A
8,06 ± 0,63A
A
A
A
VI
9,64 ± 0,65
8,57 ± 0,77
8,67 ± 0,49
7,99 ± 0,61A
A
A
A
VII
9,82 ± 0,58
8,62 ± 0,78
8,65 ± 0,49
7,93 ± 0,59A
VIII
9,85 ± 0,58A
8,89 ± 0,71A
8,13 ± 0,57A
7,00 ± 1,09A
I-VIII 8,85 ± 0,29A
8,25 ± 0,25AB
8,15 ± 0,18AB
7,77 ± 0,22B
*Data were displayed on the table as Mean ± SEM
*Data with different superscript in the same line are statistically different

P-value
0,967
0,996
0,997
0,559
0,309
0,361
0,225
0,082
0,014

4. DISCUSSION
In this study, injection of cGnRH-I significantly supressed food intake (P<0.05) as compared
to that in control group (Table 1). Studies aimed to investigate the effect of cGnRH II on food
intake in goldfish and in zebrafish have reported that intracerebroventricular (ICV)
administration of cGnRH-II induced a marked decrease of food consumption in a
dose-dependent manner (Matsuda et al., 2008; Nishiguchi et al., 2012). Even animal, dose and
administration rote are all different, here we have the similar results. Here, injection of 5 or
10µg cGnRH-I significantly suppressed egg weight (P<0.05) as compared to that in control
group (Table 2). According to a study, injection 50-wk-old Alexandrian hens with 0.42 and
0.84 µg GnRH analogue buserelin acetate caused decrease in egg weight (Elnagar, 2010).
Here, the similar results were obtained even the structure of GnRH injected, animal and the
dose are all different.
In this study, injection of 10µg cGnRH-I caused suppression of egg mas (P<0.05,
Table 3) as compared to the egg mass in control group because of the reduction in egg weight
due to the excess amount of cGnRH-I injection.
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ÖZET
Rifampisin (RIF), ilk defa 1957 yılında streptomyces-mediterranei'den elde edilmiş bir
rifamisin türüdür. Günümüzde, tüberküloz ve lepra tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak
kullanılmaktadır. Çeşitli yan etkileri arasında hepatotoksik etkisi oldukça önemli bir yer işgal
etmektedir. Genellikle diğer ilaçlarla kombine edilerek kullanılmaktadır. En sık birlikte
kullanıldığı izoniazid (INH)’in de hepatotoksik olduğu bilinmektedir. Bu durumda,
hepatotoksik etkinin RIF’e mi, yoksa birlikte kullanılan diğer ilaçlara mı ait olduğunu
açıklamak genellikle mümkün olmamaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar rifampisinin tek
başına kullanıldığı zaman da karaciğer üzerine toksik etki gösterdiğini ortaya koymuştur.
İzonikotinik asidin hidrazidi ve vitamin B3 türevi olan INH bakterisidal bir ajandır. Akut
olarak yüksek dozda alındığında, pridoksinin pridoksal 5 fosfata dönüşümünü sağlayan
“pridoksin fosfokinaz” enzimini inhibe eder.
Karaciğer, metabolizmayı düzenleyen ana organdır. Biyoaktif maddelerin kimyasal dönüşümü
ve metabolik faaliyetler sonucu oluşan bazı toksik maddelerin daha az toksik hale
dönüştürülmesi, karaciğer tarafından gerçekleştirilir. Karaciğer detoksifikasyon aktivitesi, iki
faz tepkimesi ile gerçekleşir. Faz I, eşsiz oksidatif elemanları olan sitokrom P450
monoksijenazlar (CYP’ler)’ın aktif olduğu tepkimelerdir. Faz II
ise bileşiklerin
detoksifikasyonunu sağlayan ve suda çözünürlüklerini arttıran transfer veya konjugasyon
tepkimelerinin gerçekleştiği tepkimelerdir.
RIF, karaciğerde metabolik asetilasyona uğramakta ve enterohepatik sirkülasyona girmektedir.
Desasetil RIF metaboliti, mikrobiyolojik olarak aktif ve ana bileşikten daha polar yapıdadır.
RIF ve metaboliti olan Desasetil RIF, safra ve idrarla vücuttan atılır. Bununla birlikte INH,
karaciğerde N-asetiltransferaz 2 (NAT-2) enzimi tarafından asetillenerek inaktive edilirler.
RIF ve INH kombinasyonunun tüberküloz ve lepra tedavisinde yaygın kullanımı göz önünde
bulundurulduğunda, bu kombinasyonun detoksifikasyon mekanizmasının iyi anlaşılabilir
olması, neden olduğu hepatotoksisitenin azaltılmasına katkı sağlayacak çalışmalara ışık
tutabilir.
Anahtar Kelimeler: İzoniazid, Rifampisin, Hepatotoksisite, Detoksifikasyon, Karaciğer
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Rifampicin (RIF) is a type of rifamycin first obtained from Streptomyces mediterranei in
1957. Today, it is widely used all over the world in the treatment of tuberculosis and leprosy.
Among its various side effects, its hepatotoxic effect occupies an important place. It is
generally used in combination with other drugs. It is known that isoniazid (INH), which is
mostly used together, is hepatotoxic. In this case, it is generally not possible to explain
whether the hepatotoxic effect belongs to RIF or other drugs used in combination.
Experimental studies have shown that rifampicin, when used alone, has a toxic effect on the
liver. INH, a hydrazide of isonicotinic acid and a derivative of vitamin B3, is a bactericidal
agent. When taken acutely in high doses, it inhibits the "pyridoxine phosphokinase" enzyme,
which converts pyridoxine to pyridoxal 5 phosphate.
The liver is the main organ that regulates metabolism. The chemical transformation of
bioactive substances and the conversion of some toxic substances resulting from metabolic
activities to less toxicity is carried out by the liver. Liver detoxification activity occurs
through two phase reactions. Phase I is the reactions in which cytochrome P450
monoxygenases (CYPs), which are unique oxidative elements, are active. Phase II is the
reactions in which transfer or conjugation reactions take place, which provide detoxification
of compounds and increase their solubility in water.
RIF undergoes metabolic acetylation in the liver and enters the enterohepatic circulation.
Desacetyl RIF metabolite is microbiologically active and more polar than the parent
compound. RIF and its metabolite Desacetil RIF are excreted in bile and urine. However,
INH is inactivated in the liver by acetylation by the enzyme N-acetyltransferase 2 (NAT-2).
Considering the widespread use of RIF and INH combination in the treatment of tuberculosis
and leprosy, the understanding of the detoxification mechanism of this combination can shed
light on the studies that will contribute to the reduction of hepatotoxicity it causes.
Keywords: Isoniazid, Rifampicin, Hepatotoxicity, Detoxification, Liver

Giriş
Rifampisin (RIF) (Şekil 1.A), ilk defa 1957 yılında streptomyces-mediterranei'den elde
edilmiş bir rifamisin türüdür. Günümüzde, tüberküloz ve lepra tedavisinde tüm dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli yan etkileri arasında hepatotoksik etkisi oldukça
önemli olan (1) makrosiklik yapıda bir antibiyotiktir (2). RIF, RNA polimeraz enziminin beta
subünitesini inhibe ederek DNA ya bağlı m-RNA sentezini bozarak bakterisid bir etki
oluşturur (1). Turuncu renkli, kokusuz, toz görünümünde olan RIF, 822,9 g/mol molekül
ağırlığına sahiptir. Suda (pH 6’nın altında 1 g rifampisin 762 mL suda), karbon tetraklorür,
aseton, etanol ve eterde çok güç çözünürken DMSO ve kloroformda serbestçe çözünür, etil
asetat, metanol ve tetrahidrofuranda çözünür (2). RIF birçok organ ve vücut sıvısında etkin
konsantrasyona ulaşmaktadır (3). Proteine bağlanma oranı %75-90 iken yarılanma ömrü 1,5-5
saat arasında değişkenlik göstermekte (4) olup maksimum konsantrasyona 2-4 saatte
ulaşmaktadır (2).
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A

B

Şekil 1. A-Rifampisin (C43H58N4O12) (2) ve B-İzoniazid (C6H7N3O) (14) molekül yapıları
Çok sınırlı endikasyonlar dışında genellikle tek başına değil de diğer ilaçlarla kombine
edilerek kullanılmaktadır. En sık birlikte kullanıldığı izoniazid (INH)’in de hepatotoksik
olduğu bilinmektedir (1).
İzoniazid (INH) (Şekil 1.B), izonikotinik asitin bir hidrazidi (5) ve vitamin B3 türevi olan
bakterisidal bir ajandır. Akut olarak yüksek dozda alımı; pridoksinin pridoksal 5 fosfata
dönüşümünü sağlayan pridoksin fosfokinaz enzimini inhibe eder (6). Moleküler ağırlığı
137,14 dür. İnce barsakdan emilir ve uygulamadan 1- 2 saat sonra etkili serum
konsantrasyonuna ulaşır. Tüm vücut sıvılarına ve dokulara (serebrospinal sıvı, plevra ve
asidik sıvılar,deri,balgam,tükrük,akciğerler,kas) geçtiği gibi anne sütüne de geçer. Bunun yanı
sıra plesantadan da geçer (7). INH, kimyasal aktif metaboliti olan asetil hidrazinin
hepatotoksik etkisinden dolayı karaciğer işlev bozukluğuna da neden olabilir (6).
Karaciğer, özellikle sindirim yolu ile organizmaya giren ilaç ve toksik maddelerin elimine ve
metabolize edildiği en önemli organdır. İnsan karaciğeri,karında sağ üst kadranda yerleşmiştir
ve büyük bir bölümü göğüs kafesi ile korunmaktadır. Karaciğer peritonla kaplı bir organ
olmakla beraber safra kesesi yatağı, porta hepatis ve arka yüzeyde vena cava inferior’un sağ
komşuluğundaki diyafram ile temas halinde olan bölge peritonsuzdur. Karaciğer, sindirim
kanalından emilen besinleri işleyen ve vücudun diğer kısımları tarafından kullanılmak üzere
depolayan bir organdır. İnce bağırsaklarda emilen maddelerden lenf damarlarıyla taşınan
kompleks lipitler (şilomikronlar) dışında hepsi vena porta yoluyla karaciğere ulaşır. İlaçlar ve
diğer kimyasal maddelerin neden olduğu karaciğer hasarını tanımlamak için “hepatotoksisite”
terimi kullanılır (8). İlaçların karaciğer detoksifikasyonu Faz I ve Faz II reaksiyonları ile
gerçekleşir. Faz I reaksiyonları, ilacın yapısında oksidasyon, redüksiyon ve hidroliz oluşturan
reaksiyonlardır. İlaçlar faz I reaksiyonları sonucunda suda daha fazla eriyen daha polar bir
grup meydana getirirler (12). Tüm bu reaksiyonlar, karışık fonksiyonlu monooksijenazlar,
sitokrom C-redüktaz ve sitokrom P450 enzim sistemleri ile gerçekleşir. Faz I
metabolizmalarını etkileyen ilaçlar vardır. Bu metabolizmayı indükleyici ajanlar, ilaç
metabolize eden enzimlerin aktivitesini bu enzimlerin üretiminde artışa yol açan protein
sentezini etkileyerek sağlar. RIF de bu ajanlardan birisidir. Herhangi bir ilaçla tedaviye
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başlanmasının ardından enzim indüksiyonundan kaynaklanan karaciğer büyümesi
gözlenebilir. Para-amino-salisilik asit (PAS) ise enzim sisteminin inhibitörlerindendir. Böyle
zıt etkili olup, aynı enzim bağlayan bölge için yarışan iki ilaçtan daha düşük affiniteli olanın
metabolizmasının zayıflaması ve dolayısı ile etkisinin uzaması söz konusu olacaktır (13). RIF,
sitokrom P450 enzimlerinden, CYP1A2, CYP2C18-19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4,
CYP3A5-7 enzimlerini indükler. INH ise CYP2E1enzimini indüklerken CYP2C9 enzimini
inhibe eder.

Şekil 2. Enterohepatik Sirkülasyon
Faz II reaksiyonları, ilacın kendisinin ya da faz I reaksiyonları sonucu oluşan metabolitlerinin
bir endojen molekülle birleştirilerek inaktif hale getirildiği reaksiyonlardır. Hepatotoksisiteye
neden olan RIF, karaciğerde Faz II reaksiyonları ile metabolik asetilasyona uğramakta ve
enterohepatik sirkülasyona (Şekil.2) girmektedir. Desasetil RIF metaboliti, mikrobiyolojik
olarak aktif ve ana bileşikten daha polar yapıdadır. RIF ve metaboliti olan Desasetil RIF,
safra ve idrarla vücuttan atılır. Bununla birlikte INH, karaciğerde N-asetiltransferaz 2 (NAT-2)
enzimi tarafından asetillenerek inaktive edilirler. İnsanlarda INH karaciğer toksisitesinin, INH
metaboliti olan asetilhidrazin olduğu hipotezine odaklanılmıştır. Buna rağmen sıçanlarda ve
insanlarda yapılan son çalışmalar, INH hepatotoksisitesinde asıl rolü hidrazinin üstlendiği
yönündedir ve sıçanlarda oluşturulan izoniazid hepatotoksisitesi ile insanlardaki toksisite
arasında bazı benzerlikler olduğu bulunmuştur (9,10,11).
RIF ve INH kombinasyonunun tüberküloz ve lepra tedavisinde yaygın kullanımı göz önünde
bulundurulduğunda, bu kombinasyonun detoksifikasyon mekanizmasının iyi anlaşılabilir
olması büyük önem taşımaktadır. Kombinasyonun hepatotoksisiteye karşı detoksifikasyon
mekanizmasının Faz I ve Faz II reaksiyonlarının her bir enzimatik basamağı üzerine yapılacak
ayrıntılı çalışmalar hepatotoksisitenin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
İklim sistemi; yeryüzü, atmosfer, su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık ve birbiri ile
etkileşimli bir sistemdir. İklim sistemi zamanla kendi iç dinamiklerinin etkisi sonucunda veya
dış etmenlerdeki değişimlere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. Bu durum küresel
ölçekte iklim değişikliği olarak adlandırılmaktadır.
Dünya nüfusundaki hızlı artış, endüstriyel alanlardaki gelişimler, çarpık kentleşme, orman
tahribatları ve giderek artan çevre kirliliği küresel ölçekte iklim değişikliklerini
tetiklemektedir. Bu nedenle iklim parametreleri üzerinde yapılan akademik çalışmaların
önemi gün geçtikçe artmaktadır. İklim değişikliği çalışmalarında kullanılan meteorolojik
verilerin homojenliğinin belirlenmesi büyük problem oluşturmaktadır. Ölçüm istasyonlarının
konumunun değiştirilmesi, istasyonların çevresel etkilere maruz kalması, istasyonlardaki alet
ve ayar hataları iklim verilerinin homojenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple,
iklim değişimi çalışmalarında meteorolojik verilere homojenlik analizinin yapılması,
istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını ve gereken sınama çalışmalarının yapılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde enerji üretimi için su, rüzgâr ve güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.
Bu sebeple Karadeniz Bölgesinde bulunan barajlar, hidroelektrik santraller, rüzgâr türbinleri,
güneş enerjisi sistemleri küresel ölçekteki iklim değişikliğinden önemli ölçüde
etkilenmektedir. Ayrıca iklim değişikliği Karadeniz Bölgesinde çok sayıda taşkın, heyelan,
kuraklık gibi olaylara neden olmaktadır. Bu gibi sebeplerle iklim değişikliğinin Karadeniz
Bölgesi üzerindeki etkisi önemli akademik çalışmalara konu olmaktadır.
Bu çalışmada, 17030 numaralı Samsun ve 17622 numaralı Bafra’daki istasyonlar için
oluşturulan yıllık yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin homojenlik analizi sonuçları
sunulmaktadır. Çalışma sırasında 1982-2012 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından kaydedilen veri setleri kullanılmıştır. Çalışmada metot olarak mutlak homojenlik
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda ise yalnızca Samsun ve Bafra
istasyonlarına ait yıllık toplam yağış verileri homojen olarak tespit edilmiştir. Diğer verilerin
homojenliği analiz sonucunda şüpheli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Homojenlik Analizi, Mutlak Homojenlik
Testleri
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ABSTRACT
The climate system is a complex and interactive system that includes the Earth, atmosphere,
bodies of water and living things. The climate system gradually changes as a result of its
internal dynamics or due to changes in external factors. This situation is named as global
climate change.
The rapid increase in the world population, developments in industry, unplanned urbanization,
forest destruction and increasing environmental pollution trigger climate changes on a global
scale. Thus, the importance of academic studies on climate parameters is increasing day by
day. Determining the homogeneity of meteorological data used in climate change studies
poses a major problem. Changing the location of measurement stations, environmental effects
on stations, instrumental and adjustment errors in stations significantly affect the homogeneity
of climate data. Therefore, performing homogeneity analysis of meteorological data in
climate change studies facilitates using statistical methods and the necessary testing studies.
Water, wind and solar energy are used for energy production in the Black Sea Region. Hence;
dams, hydroelectric power plants, wind turbines, solar energy systems in the Black Sea
Region are significantly affected by global climate change. Also, climate change causes many
disasters such as floods, landslides and droughts in the Black Sea Region. For such reasons,
the impact of climate change in the Black Sea Region is the subject of important academic
studies.
In this study, homogeneity analysis results of annual precipitation, temperature and wind
speed series generated for stations in Samsun number 17030 and Bafra number 17622 are
presented. Data sets recorded by the General Directorate of Meteorology between 1982 and
2012 were used in the study. Absolute homogeneity methods were used. As the result of the
study, only the total annual precipitation data of Samsun and Bafra stations were determined
as homogeneous. The homogeneity of the rest of the data was determined suspicious as the
result of the analysis.
Keywords: Global Climate Change, Homogeneity Analysis, Absolute Homogeneity Methods
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1. GİRİŞ
Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, yağış, rüzgâr, nem
gibi meteorolojik olayların ortalama durumu iklim olarak adlandırılmaktadır. Bu meteorolojik
olaylarda küresel ölçekte uzun süreli ve yavaş miktarlarda değişimler meydana gelmektedir.
Önemli yerel etkileri bulunan bu değişimlere küresel ölçekli iklim değişikliği denilmektedir.
İklimin insan hayatı üzerinde önemli ölçüde etkisi vardır (Türkeş, 2001). İnsanoğlu iklim
unsurlarını enerji üretimi için kullanmaktadır. Türkiye, iklim unsurlarını kullanarak enerji
üretimi sağlanması konusunda oldukça önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Ülkemizde güneş,
rüzgâr, hidrolik gibi yenilenebilir kaynaklardan önemli ölçüde enerji üretimi yapılmaktadır.
Bu sebeple beşeri unsurların da etkisiyle günden güne değişim gösteren iklim unsurlarının
araştırma çalışmalarına konu olması oldukça önemlidir. Yağış, sıcaklık, rüzgâr gibi küresel
ölçekte değişim gösteren meteorolojik verilerin iklim bölgelerimiz açısından da sürekli olarak
değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
İklim değişikliği bazı bölgelerde şiddetli yağışlara, kasırgalara, sel ve taşkınlara neden
olurken bazı bölgelerde ise uzun süreli ve şiddetli miktarda kuraklaşmaya bunun sonucunda
ise çölleşmeye neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesine etkisi
yapılan çalışmalarda yağış miktarlarında artış meydana geldiğini göstermektedir. Bu nedenle
ilerleyen süreçte Karadeniz Bölgesinde çok sayıda taşkın, sel ve heyelan gibi olayların
meydana gelmesi beklenmektedir (Şen vd., 2013). Karadeniz Bölgesinde cephe (frontal)
yağışları ve yamaç (orografik) yağışları görülmektedir. Bu yağışlara sebep olan sıcaklık ve
rüzgâr verilerinin araştırılması bölgedeki küresel iklim çalışmaları açısından oldukça büyük
öneme sahiptir.
İklim serileri yalnızca iklim değişikliği sebebiyle farklılık gösteriyor ise homojen olarak kabul
edilir. Ancak istasyon yerinin değişmesi, cihazlardaki arızalar gibi nedenle serilerde değişiklik
meydana geliyor ise homojenliğin bozulduğu kabul edilir. Bu sebeple iklim serilerine
homojenlik analizi yapılıp sonuçların araştırılması istatistiksel çalışmalar için oldukça önem
arz etmektedir. Uzun iklim kayıtları kullanılarak yapılan iklim değişikliği çalışmalarında ilk
aşama, neredeyse kaçınılmaz olarak bir homojenlik testidir (Alexandersson ve Moberg, 1997).
Homojenlik testleri mutlak ve göreceli olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Homojenlik
çalışmalarında daha çok mutlak homojenlik testleri kullanılmaktadır. Bunun sebebi birbirine
yakın olmayan ve benzer fiziksel koşullara sahip olmayan istasyonlarda mutlak homojenlik
testlerinin daha iyi sonuçlar verdiği görüşüdür (Peterson vd., 1998; Wijngaard vd., 2003).
İklim serilerine homojenlik testi üzerine literatürde yapılan çalışmalardan bazıları; Buishand
(1982), Hollanda yağış serileri kullanılarak homojenlik çalışmalarında kullanılan kümülatif
sapmalara ilişkin testlerin özellikleri tartışılmış ve ayrıca sonuçlar Von Neumann Oran testi ile
karşılaştırılmıştır. Wijngaard vd. (2003), 20. Yüzyılda Avrupa’nın günlük sıcaklık ve yağış
serilerinin homojenliği 4 farklı mutlak homojenlik testinden yararlanılarak istatistiksel olarak
test edilmiştir. Kang ve Yusof (2012), Malezya Yarımdası’nda bulunan 33 istasyona ait günlük
yağış serilerine mutlak homojenlik testleri uygulanmıştır. Akçay (2018), Doğu Karadeniz
Havzasın 1962-2015 yılları arasındaki 19 adet istasyona ait aylık ve yıllık ortalama akım
serilerine mutlak homojenlik testi çalışması yapılmıştır. Yarbaşı ve Martı (2019), Yeşilırmak
Havzasında bulunan 4 adet istasyona ait yağış serilerine Buishand, Pettitt ve Run homojenlik
testleri uygulanmıştır.
Bu çalışmada ise Karadeniz Bölgesinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait 17030
numaralı Samsun ve 17622 numaralı Bafra istasyonlarının yağış, sıcaklık ve rüzgâr verilerine
mutlak homojenlik çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile iklim değişikliği
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çalışmalarında kullanılacak olan verilerin istatistiksel yöntemlerde kullanılmasını ve gereken
sınama çalışmalarında yararlanılmasını kolaylaştırmaktadır.
2. MATERYAL
2.1 Çalışma Alanı ve Veriler
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde bulunan Samsun iline ait 2 istasyona ait seriler
kullanılmıştır. Bu istasyonlar üzerinde Karadeniz iklimi hâkimdir. Yıllık sıcaklık farkları az;
yazları serin, kışları ise ılıktır. Bölge, Türkiye’nin en fazla yağış alan iklim bölgesidir. Orta
Karadeniz Bölümü’nde Karadeniz iklimi daha geniş alana yayılım göstermektedir. Bunun
sebebi dağların kıya olan uzaklığı ve bölgenin diğer bölümlerine oranla yükseltisinin daha az
oluşudur. Bu duruma bağlı olarak Orta Karadeniz Bölümünde; sıcaklık, yağış ve rüzgâr hızı
gibi veriler bölgenin diğer bölümlerine oranla bir miktar farklılıklar göstermektedir.
İstasyonların seçildiği Samsun ili haritası ve istasyonların dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan gözlem istasyonlarına ait lokasyon haritası
Bu homojenlik çalışmasında veri olarak 17030 numaralı Samsun ve 17622 numaralı Bafra
istasyonuna ait, periyodu 1982 ve 2012 yılları arasını kapsayan yıllık toplam yağış, yıllık
ortalama sıcaklık ve yıllık ortalama rüzgâr hızı serileri kullanılmıştır. Kayıtlar Meteoroloji
Genel Müdürlüğü Tarafından aylık veri olarak temin edilmiş olup gerekli hesaplamalar
yapılarak yıllık veriye çevrilmiştir. İstasyonlar seçilirken verilerin sürekli olmasına ve en az
30 yıllık periyodu kapsamasına dikkat edilmiştir. Samsun ve Bafra istasyonlarına ait bilgiler
ve serilerin temel istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Samsun ve Bafra istasyonlarına ait bilgiler ile istasyonda kayıt altına alınan yağış,
sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerine ait temel istatistikler
İstasyon
Bilgileri

17030 - Samsun

17622 - Bafra

Koordinat

41°20' K / 36°15' D

41°33' K / 35°55' D

Yükseklik (m)

4

20

Gözlem Periyodu

1982-2012

1982-2012

Temel
İstatistikler

Yağış
(mm)

Sıcaklık
(°C)

Rüzgâr Hızı
(m/sn)

Yağış
(mm)

Sıcaklık
(°C)

Rüzgâr Hızı
(m/sn)

Maksimum

999.1

16.57

2.67

1124.7

15.75

3.23

Minimum

573.7

13.26

1.5

611.8

12.47

0.71

Ortalama

717.13

14.44

2.24

806.64

13.72

2.18

Standart Sapma

89.25

0.74

0.27

129.29

0.74

0.52

1.07

0.67

1.03

0.88

0.55

-0.95

Çarpıklık Katsayısı

3. METOD
3.1 Homojenlik Testleri
Aylık ve yıllık iklim serilerinin homojenliğini test etmek için çok sayıda yöntem
kullanılmaktadır. Bu çalışmada yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin homojenliğini test
etmek için seçilen ve mutlak homojenlik testleri olarak adlandırılan dört test yöntemi
şunlardır: Standart Normal Homojenlik Testi (Alexandersson, 1986), Buishand sıra testi
(Buishand, 1982), Pettitt testi (Pettitt, 1979) ve Von Neumann testi (Von Neumann, 1941).
Standart normal homojenlik testi, pettitt testi ve Buishand sıra testi homojenliğin bozulduğu

KONGRE KİTABI

121

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

zamanı ve homojensizliği saptamada kullanılırken Von Neumann testi sadece homojensizliği
saptamaya yaramaktadır (AL-Salihi vd., 2014).
3.1.1 Standart Normal Homojenlik Testi (SNHT)
Bu yöntem Alexandersson tarafından geliştirilmiş ve birçok hidro-meteorolojik büyüklüğün
test edilmesinde başarı ile kullanılmıştır (Alexandersson, 1986). Esnek ve basit bir kullanımı
olan bu yöntemde Alexandersson, homojenliği incelenen serinin bir ‘’c’’ noktasını referans
alarak iki bölüme ayırır ve denklem 1 ile T(c) değerini hesaplar.
T(c) = c . 𝑧̅1 + (N-c) . c . 𝑧̅22

c = 1, 2, 3, …, N

𝐶

(1)

𝐶

Bu denklemde 𝑧̅1 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦) / σ) / c ve 𝑧̅2 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦) / σ) / (N - c) ‘dir.
𝑖=1

𝑖=1+𝑐

Değişim eğer bir (h) noktasında meydana gelirse, c=h noktasında T(c) maksimum değerine
ulaşır. T0 test istatistiği denklem 2’deki gibidir.
T0 = max 1 ≤ c ≤ N T(c)

(2)

Denklem 2 yardımı ile bulunan T0 değeri kritik tablo değerini aşarsa sıfır hipotezi reddedilir
ve seri homojen olarak kabul edilmez. Veri sayısına ve güven aralığına göre T0 kritik
değerlerine Tablo 2’de yer verilmiştir (Khaliq ve Ouarda, 2007).
Tablo 2. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında T0 kritik değerleri
N

20

30

40

50

70

100

%99

9.11

10.15

10.77

11.19

11.73

12.22

%95

6.95

7.65

8.10

8.45

8.80

9.15

3.1.2 Buishand Sıra Testi (BST)
Denklem 3 yardımı ile düzeltilmiş kısmi toplamlar, Buishand sıra testi olarak tanımlanır.
𝑘
*

*
k

S = 0 ve S = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)

k = 1, 2, 3, …, N

(3)

𝑖=1

Yi’nin sistematik standart sapması olmamasından dolayı veri serisi homojen olduğu zaman Sk
değeri ‘’0’’ olacaktır. Maksimum ve minimum Sk arasındaki fark bulunur ve veri sayısına
bölünürse Ṙ düzeltme oranı elde edilir. Bu işlem aynı zamanda standart sapma denklemini
verir (Wijngaard vd., 2003). Ṙ düzeltme oranı denklem 4’deki gibi hesaplanır.
Ṙ = (max 0 ≤ k ≤ N S*k – min 0 ≤ k ≤ N S*k) / σ
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Buishand sıra testi için Ṙ 𝑁 kritik değerleri tablo 3’e göre belirlenir (Buishand, 1982).
Homojenlik testi sonucunda elde edilen hesap değeri Tablo 3 yardımıyla elde edilen kritik
değerden daha küçük ise o veri seti homojen olarak kabul edilir.

Tablo 3. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında Ṙ 𝑁 kritik değerleri.
N

20

30

40

50

70

100

%99

1.60

1.70

1.74

1.78

1.81

1.86

%95

1.43

1.50

1.53

1.55

1.59

1.62

3.1.3 Pettitt Testi (PT)
1979 yılında bir zaman serisindeki değişim noktasını belirlemek için geliştirilen parametrik
olmayan bu yöntemde sıfır hipotezi serinin bağımsız ve rastgele dağılımının olduğunu
belirtirken alternatif hipotez ani bir değişim olma durumunu belirtmektedir. Testin kritik
değerleri ise Tablo 4’de gösterilmiştir (Pettitt, 1979)
Bu yöntemde ilk olarak Y 1, Y 2, …, Y N serisinin değerleri r1, r2, …, rN olarak sıralanır.
Xk = 2 ∑ 𝑟𝑖 − 𝑘 . (𝑁 + 1)

k = 1, 2, 3, …, N

𝑘

(5)

𝑖=1

Denklem 5 yardımıyla Xk değerleri kullanılarak bir grafik çizilir. Xk ‘nın mutlak maksimum
değeri serinin değişim noktasını belirler (Denklem 6).
XE = max 1 ≤ k ≤ N |𝑋𝑘|

(6)

Homojenlik testi sonucunda elde edilen değer, Tablo 4 yardımıyla elde edilen kritik değerden
daha küçük ise veri seti homojen olarak adlandırılır.
Tablo 4. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında XE kritik değerleri.
N

20

30

40

50

70

100

%99

71

133

208

293

488

841

%95

57

107

167

235

393

677
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3.1.4 Von Neumann Testi (VN)
Bu yöntem homojenliğin bozulduğu yer ve zaman hakkında bilgi vermez (Wijngaard vd.,
2003).
Von Neumann oranı olarak adlandırılan N değeri, yıldan yıla ortalamalar toplamının varyans
değerine oranı olarak tanımlanır (Buishand, 1982). N değeri Denklem 7’deki gibi hesaplanır.
𝑁−1

2

𝑁

2

Ṅ = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1) / ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)
𝑖=1

(7)

𝑖=1

Von Neumann testi için kritik değerler Tablo 5’de verilmiştir. Homojenlik testi sonucunda
elde edilen sonuç Tablo 5 yardımıyla elde edilen kritik değerden daha büyük ise veri seti
homojen olarak kabul edilir.

Tablo 5. Veri sayısına bağlı olarak %99 ve %95 güven aralığında Ṅ kritik değerleri.
N

20

30

40

50

70

100

%99

1.04

1.20

1.29

1.36

1.45

1.54

%95

1.30

1.42

1.49

1.54

1.61

1.67

SONUÇ VE TARTIŞMA
İstasyonlara ait homojenlik sonuçları Tablo 7, Tablo 7 ve Tablo 8’de gösterilmiştir. Mutlak
homojenlik testlerine ait kritik değerler %99 güven düzeyi için gözlem periyodu dikkate
alınarak hesaplanmıştır. Belirlenen kritik değerler; SNHT için 10.42, BST için 1.68, PT için
140 ve VN için 1.19’dur. Homojen bulunmayan sonuçlar ise kırmızı ile boyanarak sonuç
kısmına homojen bulunmayan test adeti yazılmıştır. Bulunan sonuçlara göre 1 teste ait değer
olumsuz çıkarsa homojen, 2 teste ait sonuç olumsuz çıkarsa homojenlik kuşkulu, 3 ve 4 teste
ait sonuçlar olumsuz çıkarsa homojenlik oldukça kuşkulu olarak değerlendirilmiştir. Çalışma
sonucunda ise Samsun ve Bafra istasyonlarına ait yıllık toplam yağış verileri homojen olarak
tespit edilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık verileri iki istasyon için de homojenliği oldukça
kuşkulu bulunmuştur. Yıllık ortalama rüzgâr hızı verilerinde ise Samsun istasyonunda
homojenlik oldukça kuşkulu, Bafra istasyonunda ise homojenlik şüpheli olarak tespit
edilmiştir.
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Tablo 6. Yağış Serisinin Homojenlik Sonuçları
İst. No.

İst. Adı

SNHT
(10.42)

BST
(1.68)

PT
(140)

VN
(1.19)

Sonuc

Yorum

17030

SAMSUN
BÖLGE

10.66

0.94

134

1.42

1

Homojen

17622

BAFRA

3.91

1.05

74

1.78

0

Homojen

Sonuc

Yorum

Tablo 7. Sıcaklık Serisinin Homojenlik Sonuçları
SNHT
(10.42)

BST
(1.68)

PT
(140)

VN
(1.19)

İst. No.

İst. Adı

17030

SAMSUN
BÖLGE

15.24

1.79

200

1.07

4

17622

BAFRA

15.39

1.92

188

1.10

4

Homojenli
k Oldukça
Kuşkulu
Homojenli
k Oldukça
Kuşkulu

Tablo 8. Rüzgâr Hızı Serisinin Homojenlik Sonuçları
İst.
No.

İst. Adı

SNHT
(10.42)

BST
(1.68)

PT
(140)

VN
(1.19)

Sonuc

17030

SAMSUN
BÖLGE

17.57

1.78

164

0.65

4

17622

BAFRA

7.41

1.92

90

0.96

2

Yorum
Homojenlik
Oldukça
Kuşkulu
Homojenlik
Şüpheli

Sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin homojensizlik nedenlerini tespit edebilmek amacıyla
verilerin temin edildiği Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçmiş hakkında veri bilgileri
alınmalı ve sonuçlarla kıyaslanmalıdır. Kırılmanın hangi sebeplerden kaynaklandığı ileriki
çalışmalarda tespit edilmesi gereken bir durumdur. Böylece tutarsızlık gösteren tüm
istasyonlardaki kırılmayı giderebilmek için uygun yöntem seçilerek veriler düzgün hâle
getirilebilir ve ileride yapılacak olan çalışmaların yorumlanması, kurulacak modellerin
güvenilirliğinin artırılması sağlanabilecektir.
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ARAÇ İÇİ ENERJİ HATTI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE BOŞ ALT TAŞIYICI
KULLANARAK DÜRTÜSEL GÜRÜLTÜNÜN TESPİT EDİLMESİ
DETECTION OF IMPULSIVE NOISE BY NULL SUBCARRIERS FOR IN-VEHICLE
POWER LINE COMMUNICATION SYSTEMS
Habib Taha KÖSE
Karadeniz Teknik Üniversitesi, ORCİD.0000-0003-3568-6826
DOÇ. DR. Gökçe HACIOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi, ORCİD.0000-0002-8478-4476
ÖZET
Elektrik şebekeleri elektriğin üretilerek son kullanıcıya iletilmesi üzerine kurulmuş olan
sistemlerdir. Geleneksel sistemlerin yerini almaya başlayan akıllı şebekeler kavramıyla, enerji
hatlarında elektrikle birlikte bilginin de iletimi sağlanmaya başlamıştır. Elektrik şebekelerinde
mesafelerin fazla olmasından dolayı haberleşme ihtiyacının kablosuz sistemler ile
karşılanması yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bu nedenle haberleşmenin mevcut şebeke
üzerinden gerçekleştirildiği Enerji Hattı Haberleşmesi (Power Line Communication, PLC)
uygun bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. PLC, enerji hatlarının bir haberleşme ortamı olarak
kullanılması prensibine dayanan ve bu hatlar üzerinden bilgi iletimini sağlayan bir
teknolojidir. Araç içi Enerji Hattı Haberleşme sistemleri ise Doğru Akım (Direct Current, DC)
hattı üzerinden aynı prensiplere dayanarak veri iletimini mümkün kılmayı amaçlamaktadır.
Sürücüsüz araçlar gibi gelişen araç teknolojileri ile kullanılan sensör ve donanım sayısı
giderek artmaktadır. Kablo uzunluklarının artması ve karmaşık hale gelmesi uygulama
problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Maliyetinin makul ve kabul edilebilir olması, hazır bir alt
yapı sistemine sahip olması, kablolu bir sistem olduğundan harici bir frekans tahsisine ihtiyaç
duymaması ve araç ağırlığında önemli ölçüde düşüş sağlaması PLC sistemlerinin alternatif bir
çözüm olarak kullanılmasına imkân sağlayacaktır. Enerji iletim hatları bir haberleşme sistemi
olarak tasarlanmadıklarından veri iletimi açısından belirli zorlukları barındırmaktadır. Kanalın
paylaşımlı olması ve değişken yapısı sistemin çalışmasını zorlaştırmaktadır. Dürtüsel gürültü
araç içerisinde durumdan bağımsız olarak etki gösteren genellikle elektronik bölümlerin
tetiklenmesi ile oluşan anlık tepe noktaları şeklindedir. Bu çalışmada PLC sistemleri için bir
OFDM yapısı oluşturularak dürtüsel gürültünün baskın olduğu haberleşme paketlerinin tespit
edilmesi sağlanmıştır. Gürültü tespiti için OFDM yapısında belirli alt taşıyıcıların boş
bırakılarak gürültü analizi amacı ile kullanılması önerilmektedir. Çalışmanın sonuçlarında
oluşturulan yapının başarımı simülasyon çalışmaları ile gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Araç içi enerji hattı haberleşmesi, Dürtüsel gürültü, OFDM

ABSTRACT
Electricity networks are the systems installed for transmission of electricity to end users. With
the concept of smart grids that have started to replace traditional systems, transmission of
information along with electricity has gained more attraction. Due to the large distances in the
electricity networks, supplying the communication needs with wireless systems causes high
costs. For this reason, Power Line Communication (PLC), where communication is carried
out over the existing network, stands out as a suitable solution. PLC is a technology that is
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based on the principle of using energy lines as a communication medium and enables
information transmission over these lines. In-vehicle Power Line Communication systems,
aim to enable data transmission over the Direct Current (DC) power line based on the same
principles of AC power lines. Developments in vehicle technologies such as driverless
vehicles cause an increase in the number of sensors and equipment used in vehicles. The
number and length of cables that must be used to carry information from the sensors make the
systems very complex and cause application problems. Powerline communication has many
benefits such as cost, no need for new infrastructure for data transfer, no external frequency
allocation, and a significant reduction in vehicle weight. Since energy transmission lines are
not designed as a communication system, they present certain difficulties in terms of data
transmission. Data carried by powerline systems passes through a shared transmission
medium, and large noise values called impulsive noise can interfere with communication.
Impulsive noise usually takes the form of momentary peaks triggered by electronic
components. In this study, an OFDM structure was created for PLC systems to detect
communication packets dominated by impulsive noise. Some subcarriers in the OFDM
structure have been left blank to detect impulsive noise more accurately. The performance of
the system for detection and removal of impulsive noise has been demonstrated by simulation
studies.
Keywords: In-vehicle power line communication, Impulsive noise, OFDM
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1. GİRİŞ
Bilgi iletimi için DC güç hattından yararlanan araç içi güç hattı haberleşmesi, kablolamadan
kaynaklı problemleri önemli ölçüde azaltarak mevcut durumda kullanılan kablolu çözümlerin
yerini almaya adaydır. Araç içi enerji hattı haberleşme sistemlerinin alt yapısı hazır
olduğundan dolayı ek maliyet gerektirmez. Kablolu bir iletişim teknolojisi olduğundan dolayı
harici bir frekans tahsisine ihtiyaç duymamaktadır. Bu özellikleri ile araç içi enerji hattı
haberleşme sistemlerinin maliyetleri, diğer geniş bant haberleşme teknolojileri ile rekabet
edebilecek durumdadır. Günümüz araçlarında bir düğüm noktasına 2 km’den fazla kablo
bulunabilmektedir (Bassi, ve diğerleri, 3-6 May 2009). Araç içi PLC sistemleri özel veri
iletim hatlarını sistemden çıkartarak ağırlığın azaltılmasını sağlamaktadır. Bu değişikliğin
yeni nesil araçların felsefelerine uygun olarak optimum düzeyde enerji verimliliği sağlayacağı
düşünülmektedir.
Modern araçlar mekanik ve elektronik teknolojilerin kompleks bir birleşimini temsil
etmektedir. Birçok önemli alt sisteme sahip olan araçların kontrolü için elektronik kontrol
üniteleri (Electronic Control Unit, ECU) bulunmaktadır. ECU’lar doğrudan sensörlere ve
aktüatörlere bağlanmaktadır. Bu kritik veri iletişimine araç içi PLC sistemlerinde dikkat
edilmelidir. PLC sistemi modellenirken kanalın bozucu ektileri ve girişim durumları göz
önünde bulundurulmalıdır. PLC sistemleri ile ilgili en önemli sorunlardan biri enerji hattı
iletim sistemlerinin bir kanal olarak modellenmesidir (Lienard, ve diğerleri, 14 March 2008).
Enerji hatlarındaki düşük empedans, büyük miktardaki gürültü ve yüksek zayıflama enerjisi
veri iletimi için oldukça bozucu bir etki oluştururken veri iletimini zorlaştırmaktadır. Araç içi
enerji hattı haberleşme sistemlerinde girişim senaryoları da veri iletimi için önemli rol
oynamaktadır. PLC kanalları diğer iyi tasarlanmış haberleşme kanalları gibi Toplanabilir
Beyaz Gauss Gürültüsü (Additive White Gaussian Noise, AWGN) seklinde bir model
sergilemezler. Beyaz Gauss Gürültüsünün yanına sistemde geçici anahtarlamaların sebep
olduğu Dürtüsel gürültü (Impulsive Noise, IN) doğru veri iletimi için büyük öneme sahiptir.
Araç içi haberleşme sistemlerinde farklı protokoller kullanılabilmektedir. LIN, CAN, FlexRay
olmak üzere araçlarda üç ortak veri yolu üzerinden haberleşme sağlanmaktadır (Nolte, ve
diğerleri, 19-22 Sept. 2005). Bu protokollere alternatif olan PLC sistemlerini iyileştirmek için
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Hensen tarafından transfer fonksiyonunu tahmin etmek için
basit bir yöntem önerilmiştir (Hensen & Schulz, January 2000). Bu çalışmada çok yollu
yayılım dikkate alınmıştır. (Zimmermann & Dostert, Apr 2002)’da Zimmermann PLC
kanallarının çok yollu olması durumundaki kanal modeli geliştirilmiştir. Bu model iletim
hatlarının davranışlarını daha iyi tanımlamaktadır. Dürtüsel gürültü modeli (Guerrieri, ve
diğerleri, 12 January 2016)‘da General Motors tarafından üretilen kompakt bir elektrikli araç
üzerinden ölçülerek yapılan simülasyon sonuçları ile karşılaştırılarak gösterilmiştir. Dürtüsel
gürültünün tespiti ve bastırılması sistem performansı için çok önemlidir. (Yin, ve diğerleri, 13
November 2018)’da Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) ile dar bant girişim
etkisi dikkate alınarak sistem üzerindeki dürtüsel gürültü azaltılmaya önerilmiştir.
Bu çalışmada PLC sistemleri için bir OFDM yapısı oluşturularak dürtüsel gürültünün baskın
olduğu haberleşme paketlerinin tespit edilmesi sağlanmıştır. Gürültü tespiti için OFDM
yapısında belirli alt taşıyıcıların boş bırakılmıştır. Çalışma; Sistem Modeli, Simülasyon
Çalışmaları, Sonuçlar ve Değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.

2. SİSTEM MODELİ
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Bu bölümde araç içi PLC sisteminde içinde dürtüsel gürültünün bulunduğu bir araç içi PLC
haberleşme sistemi tanımlanmaktadır. Sistem modeli üç alt bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümler PLC kanal modeli, gürültü modeli ve gürültünün tespiti şeklindedir.
2.1.Kanal Modeli
Literatürde kanal modelinin oluşturulabilmesi için birçok yaklaşım önerilmiştir. Kanal modeli
oluşturulurken çok yolluluk faktörlerinin dikkate alınması gerektiği görülmüştür. Bu nedenle
Zimmermann (Zimmermann & Dostert, Apr 2002) tarafından önerilen çok yollu yayılım
yaklaşımı iletim hattı davranışlarını daha iyi tanımlamaktadır. Simülasyon çalışmasında
uygun gözlemlerin yapılabilmesi için Zimmermann tarafından önerilen 1 numaralı bağıntıdaki
kanal transfer fonksiyonu kullanılmıştır.
𝑁

(

)

𝑘

− 𝑎0+𝑎1.𝑓 .𝑑𝑖

𝐻(𝑓) = ∑ 𝑔𝑖. 𝑒

−𝑗2π𝑓(𝑑𝑖/𝑉𝑝)

(1)

.𝑒

𝑖=1

Bu model 𝑁 farklı yoldan gelen sinyalleri bir 𝑔𝑖 ağırlıklandırma faktörü ve 𝑑𝑖 yol uzunluğu
kullanarak tanımlar. Frekans bağımlı zayıflama 𝑎0, 𝑎1 ve 𝑘 katsayıları ile modellenir.
Zimmermann tarafından verilen Tablo-1’deki kanal katsayıları bağıntı 1 için kullanılmıştır.
Tablo-1. Zimmermann Kanal Katsayıları
Zayıflama Katsayıları
𝑎0 = 0

𝑘= 1
i

𝑔𝑖

1
2

0,64
0,38

Yol Katsayıları
i
𝑑𝑖/𝑚
200
222,4

3
4

−10

𝑎1 = 7, 8. 10

s/m

𝑔𝑖

𝑑𝑖/𝑚

-0,15
0,05

244,8
267,5

Yapılan simülasyonlarda verilen kanal katsayıları ile elde edilen kanalın frekans tepkesi H(f)
ve birim vuruş tepkesi h(t) Şekil-1’de gösterilmiştir.

a) H(f)
b) h(t)
Şekil-1) a) H(f) frekans tepkesi, b) h(t) birim vuruş tepkesi
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Kanal modeline göre yüksek frekanslarda kanal zayıflatmasının arttığı gözlemlenmiştir. Kanal
tepkesinin gözlemlenmesi için (Pandey, Aug 2018)‘da verilen Tablo-2’deki referans kanal
katsayıları uygulanarak farklı kat sayılarda kanalın tepkesi gözlemlenmiştir.
Tablo-2. Referans Kanal-1 katsayıları
Zayıflama Katsayıları
𝑎0 = 0

𝑘= 1

Yol Katsayıları
i
𝑑𝑖/𝑚

i

𝑔𝑖

1
2
5

0,60
-0,08
0,15

100
130
300

3
4

−9

𝑎1 = 1, 5. 10 s/m
𝑔𝑖

𝑑𝑖/𝑚

0,08
-0,08

160
190

Şekil-2) a) Referans kanal H(f), b) Referans kanal h(t)
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2.2.Gürültü Modeli
Toplam gürültü yapısı içinde arka plan gürültüsü (Background Noise, BN), dürtüsel gürültü
(Impulsive Noise, IN) ve düşük frekanslı sinüs gürültüsü (Low Frequency sinusoidal noise,
LFN) bulunmaktadır. Arka plan gürültüsü Beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenmektedir.
Dürtüsel gürültü sistem üzerindeki elektronik elemanların geçici anahtarlamaları sonucunda
oluşan gürültü tipidir. Doğru veri iletimi için oldukça öneme sahip bir gürültü çeşididir.
Gürültü aralığı birkaç mikro saniye ile mili saniye arasında değişkenlik göstermektedir (Gotz,
ve diğerleri, 19 July 2004), (Zimmermann & Dostert, 07 August 2002). (Guerrieri, ve
diğerleri, 12 January 2016)’da 2 numaralı bağıntı kullanılarak 2 farklı döngü süresinde
dürtüsel gürültü oluşturulmuştur.

(

exp 𝑒𝑥𝑝 −

(𝑡−𝑡0)
τ

) sin 𝑠𝑖𝑛 (ω(𝑡 − 𝑡 )) , 𝑡≥𝑡
0

0

(2)

Bağıntıdaki τ değeri zayıflatma katsayısı olarak kullanılmaktadır. Dürtüsel gürültü-1
ve dürtüsel gürültü-2 olarak isimlendirilen iki dürtüsel gürültü tipi için Tablo-3’teki değerler
kullanılmıştır.
Tablo-3) Dürtüsel gürültüler için bağıntı katsayıları

Frekans aralığı

Düşük
Frekanslı Sinüs
[0, 1000] Hz

Dürtüsel Gürültü-1

Dürtüsel Gürültü-2

Frekans çözünürlüğü
Döngü süresi

1 Hz
[0, ∞]

[1, 10 ] kHz
100 Hz
[3, 100] ms

4

[1, 40] MHz

Süre
τ Aralığı

[0, ∞]
-

[0, ∞]
[0.2, 22] µs

1 kHz
−3

[10 , 100] ms
[0, ∞]
[0.02, 1.1] µs

Şekil-3’te; dürtüsel gürültü-1, dürtüsel gürültü-2, düşük frekanslı sinüs gürültüsü ve
arka plan gürültüsü gösterilmektedir.
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Şekil-3) Dürtüsel gürültü 1-2, düşük frekanslı sinüs gürültüsü ve arka plan gürültüsü
2.3.Dürtüsel Gürültünün Tespiti
Araç içi PLC sistemlerinde verinin doğru aktarımı sistem verimliliği açısından oldukça
önemlidir. Alıcı taraftan alınan veri içerisinde gürültü ifadeleri barındırmaktadır. Bu gürültü
içindeki dürtüsel gürültünün tespiti ve daha sonra bastırılması sistem performansında bir artış
sağlayacaktır. Literatürde bilinen geleneksel körleme (Blanking) yöntemi ile boş alt taşıyıcılı
sistemler karşılaştırılarak performans farkları gösterilmiştir (Yin, ve diğerleri, 13 November
2018). Geleneksel Körleme yönteminde alıcı tarafta alınan sinyal 3 numaralı bağıntıda
gösterildiği gibi ifade edilebilir.

{

}

𝑎(𝑡) = ℎ𝑡 * 𝑘 (𝑡) + 𝑔𝑑(𝑡) + 𝑔𝑎𝑝(𝑡)

(3)

Bağıntıda 𝑎(𝑡) alıcı taraftan alınan veriyi göstermektedir. ℎ𝑡 kanalın birim vuruş tepkesini, 𝑔𝑑
ve 𝑔𝑎𝑝 dürtüsel gürültü ile arka plan gürültüsünü temsil etmektedir.
Alınan veri daha sonra çeşitli araç içi haberleşme sistemlerinde kullanılmıştır (Ndo, ve
diğerleri, April 2010). Körleme, kırpma ve bunların kombinasyonları gibi konvansiyonel
doğrusal olmayan teknikler dürtüsel gürültüyü azaltmak için sıklıkla kullanılmıştır (Juwono,
𝑘ö𝑟

ve diğerleri, June 2014), (Papilaya & Vinck, 24-27 March 2013). 4 numaralı bağıntıda ∆
~
değeri 𝑎(𝑡) değeri için oluşturulan eşik değerini temsil etmektedir. Bu değer körleme
işleminin yapılacağı durumları belirlemektedir.
~
𝑘ö𝑟
𝑘ö𝑟
𝑎 = {𝑎(𝑡),
|𝑎(𝑡)|≤∆ 0,
|𝑎(𝑡)| > ∆
(4)

Şekil-4’te boş alt taşıyıcı kullanılarak yapılacak dürtüsel gürültü tespiti için kurulan sistemin
blok diyagramı verilmektedir.
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Şekil-4) Dürtüsel gürültü tespiti blok diyagramı
Şekil-4’te gösterildiği gibi önerilen dürtüsel gürültü tespit ve azaltma şemasında, dürtüsel
gürültü örnekleri geleneksel körleme yönteminde olduğu gibi dürtüsel gürültü karışmış sinyal
örneklerini sıfırlamak yerine önce gürültü işaretini tahmin eder daha sonra tahmin edilen
işaret sinyalden ayrı çıkartılır. Önerilen sistem için alınan sinyal 𝑎(𝑡) başlangıçta OFDM
alıcısında hızlı fourier dönüşümünü (FFT) bloğundan geçirilir ve 5 numaralı bağıntıdaki gibi
ifade edilebilir.

{

}

𝐴(𝑇) = 𝐻𝑠. 𝐾 (𝑇) + 𝐹𝑔 (𝑇) + 𝐹𝑔 (𝑇)
𝑑

𝑎𝑝

(5)
Bağıntıda F, N bloklu hızlı fourier dönüşümünü göstermektedir ve 𝐻𝑠 kanalın frekans tepkesi
matrisidir. T=0, 1, 2 ..…., N-1. Kanalın kusursuz olarak bilindiği varsayıldığında tek tap
^

frekans düzlemi ekolayzırı ile geçici kestirilmiş karar verisi 𝐾 elde edilir. Gürültü ifadesi 6
numaralı bağıntıda gösterilmiştir.
^

{

^

}

𝐺(𝑇) = 𝐴(𝑇) − 𝐻𝑠. 𝐾 (𝑇)
(6)
^

Dürtüsel gürültü vektörünü zaman düzleminde yeniden yapılandırmak için 𝐺(𝑇) üzerinde ters
^

FFT (IFFT) uygulanır ve karışık zaman düzlemi terimleri 𝑔(𝑡) elde edilir. Dürtüsel gürültü
vektörü 7 numaralı bağıntıdaki gibi tahmin edilebilir.
^

𝑔𝑑(𝑡) = {0,

^

𝑑 ^

^

|𝑔(𝑡) | > ∆𝑑

|𝑔(𝑡) |≤∆ 𝑔(𝑡) ,

(7)
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^

𝑑

Burada 𝑔𝑑(𝑡) tahmin edilen dürtüsel gürültü vektörünü gösterirken ∆ uygun olan eşik değerini
göstermektedir.
^

𝑔𝑑(𝑡)’deki sıfır olmayan girişlerin doğru bir şekildeki tespiti dürtüsel gürültünün tahminini

kolaylaştırır ve doğru gürültü bastırma tekniklerinin kullanılması durumunda sistem
performansını iyileştirici etki gösterir. (4)’te verildiği gibi alınan sinyal işaretini verilen
dürtüsel gürültü girişleri üzerinden algılayan geleneksel körleme yaklaşımından farklı olarak
^

𝑑

önerilen şema sadece gürültü içeren terimleri dikkate alacaktır. (7)’ye göre 𝑔|(𝑡)| değeri ∆
eşik değeri ile karşılaştırılacaktır. 8 numaralı bağıntıda tespit olasılığı verilmiştir.

( )

𝑂𝑓 = 𝑒𝑟𝑓𝑐

∆

σ𝑎𝑝 2

(8)
𝑂𝑓 değeri yanlış alarm olasılığını değerini temsil etmektedir. ∆ Değeri basitçe ters
tamamlayıcı hata fonksiyonu (inverse complementary error function) ile hesaplanabilir. Daha
^

sonra kestirilmiş dürtüsel gürültü vektörü 𝑔𝑑(𝑡) alınan işaretin gürültüsüz durumunu elde
etmek için 9 numaralı bağıntıdaki şekilde kullanılabilir.
~
^
𝑎(𝑡) = 𝑎(𝑡) − 𝑔𝑑(𝑡)
(9)
Burada tahmin edilen dürtüsel gürültüler başlangıçta alınan sinyalden ayrı ayrı çıkartılır ve
sistem üzerinde veri yeniden oluşturulur.
^

^

Pratikte kestirilmiş olan dürtüsel gürültü vektörü 𝑔 zaman düzleminde hatalıdır. 𝐾(𝑇) ifadesi
birçok hata içerebilir. 6 numaralı bağıntıda elde edilen gürültü ifadesinin IFFT si alındıktan
sonra gürültü kavramları 10 numaralı bağıntı şeklinde ifade edilebilir.
^

^

𝑔(𝑡) = ℎ𝑑(𝑡) + 𝑔𝑑(𝑡) + 𝑔𝑎𝑝(𝑡)
(10)
^

Bu ifadede ℎ𝑑(𝑡) hatalı olan geri dönüşlerden kaynaklanır. Yüksek SNR bölgelerinde göz ardı
edilebilecek kadar küçükken düşük SNR bölgelerinde göz ardı edilmemelidir.
Güç hattı haberleşme sistemlerinin çoğu diğer iletim hatlarına girişim yapmaktan kaçınmak
için tüm spektrumu kullanmaz. Bazı frekanslarda iletim yapmamak için maskeleme
uygulanmaktadır (Avril, ve diğerleri, 2-4 April 2008). Bu yapının aynısı OFDM vericisinde
buna karşılık gelen alt taşıyıcıların sıfıra ayarlanması ile kolayca elde edilebilir. Bu taşıyıcılar
boş alt taşıyıcı olarak adlandırılırlar. Alıcı tarafta dürtüsel gürültü gücü bileşenleri boş alt
taşıyıcılarda bulunan bütün frekanslara yayılırlar. Boş alt taşıyıcıların kümesini ε olarak kabul
edersek boş alt taşıyıcılardan gelen gürültü ifadesi 11 numaralı bağıntıdaki şekilde ifade
edilebilir.
𝐴ε(𝑇) = 𝐹ε𝑔𝑑(𝑇) + 𝐹ε𝑔𝑎𝑝(𝑇)
(11)
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Boş alt taşıyıcılardaki gürültü ifadesi herhangi bir karar hatası içermemektedir bu da dürtüsel
gürültünün daha doğru şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu uygulama ile sistem
performansında artış gözlenmesi beklenmektedir.

3. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
Sistem modeli oluşturulduktan sonra simülasyon çalışmaları uygun değerler belirlenerek
yapılmıştır. İlk olarak kanal modeli belirlenmiştir. Zimmermann tarafından oluşturulan kanal
transfer fonksiyonu ile Tablo-2’de verilen referans kanal-1 parametreleri kullanılmıştır. H(f)
kanalın frekans tepkesi bu parametreler yardımı ile elde edilmiştir. Kanal tepkesi
oluşturulduktan sonra 2 numaralı bağıntı yardımı ile gürültü modeli oluşturulmuştur.
Oluşturulan gürültü modeli için Tablo-3’te verilen aralıklarda uygun katsayılar seçilip
uygulanmıştır. Dürtüsel gürültü-1 için f = 57 kHz ve dürtüsel gürültü-2 için f = 10.5 MHz
olarak seçilmiştir. Döngü süresi dürtüsel gürültü-1 ve dürtüsel gürültü-2 için uygun aralıklarda
seçilmiştir.
Simülasyon çalışmalarında ikili faz kaydırmalı anahtarlama (Binary Phase Shift Keying,
BPSK) modülasyonu uygulanmıştır. OFDM için N = 512 adet alt taşıyıcı seçilmiştir. Seçilen
alt taşıyıcılardan 250 tanesi gürültünün tespiti için boş bırakılmıştır. Boş alt taşıyıcılar verinin
başına bir grup, ortasına bir grup ve sonuna bir grup olarak yerleştirilmiştir. 5 numaralı
bağıntıda alıcı taraftan alınan veri elde edilmiştir. Bu işlemden sonra veri karar bloğunda
geçici kestirilmiş veri oluşturulur. Geçici kestirilmiş karar verisinin doğruluğu iterasyon
sayısının artırılması ile artırılabilir. 6 numaralı bağıntıda geçici kestirilmiş veri kullanılarak
gürültü terimleri frekans düzlemi üzerinde elde edilmiştir. Frekans düzlemi üzerinde elde
edilen gürültü verisine IFFT işlemi uygulanarak karışık gürültü terimlerinin zaman
𝑑

düzlemindeki halleri elde edilmiştir. Belirlenen ∆ değeri ile gelen zaman düzlemindeki
^

gürültü ifadeleri 𝑔(𝑡) karşılaştırılarak paket içerisindeki dürtüsel gürültüler tespit edilmiştir.
𝑑

∆ değeri işaret gürültü oranına göre değişecek şekilde oluşturulmuştur. Dürtüsel gürültünün
bastırılması için zaman düzleminde alıcı taraftan alınan veriden tespit edilen gürültü
çıkarılarak gürültünün azaltılması sağlanmıştır.
4. SONUÇLAR
Yapılan çalışmanın sonucunda tasarlanan sistemin başarısının test edilebilmesi için 20000
OFDM çerçeve sayısında, farklı işaret gürültü oranı (Signal Noise Ratio, SNR) değerlerinde
bit – hata oranı (Bit Error Rate, BER) grafiği çıkarılmıştır. Elde edilen grafik Şekil-5’te
gösterilmiştir. Karşılaştırma yapılırken gürültüsü azaltma işlemi uygulanmamış alıcı taraftan
alınan veriyi ile gürültüsü tespit edildikten sonra azaltma işlemi uygulanmış veriler
kıyaslanmıştır.
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Şekil-5) BER-SNR Grafiği (Gürültü azaltma işlemi uygulanmış ve gürültü azaltma işlemi
uygulanmamış verileri temsil etmektedir)
5. DEĞERLENDİRME
Araç içi enerji hattı haberleşmesi günümüz araçlarında kullanılabilir alternatif haberleşme
yöntemleri arasına gösterilmektedir. Bu çalışmada araç içi enerji hattı haberleşme
sistemlerinde görülen dürtüsel gürültünün OFDM alıcıda boş alt taşıyıcılar kullanılarak
azaltılmasının performansa etkisi simülasyon ortamında gösterilmiştir. Gürültü azaltma işlemi
0-25 SNR değerleri arasında gözlemlenmiştir. Gürültü azaltma yapısının çalışma performansı
elde edilmiştir. 5 dB – 20 dB SNR aralığında sistemin gürültü azaltma performansı diğer
bölgelere göre daha etkin görülmüştür. Simülasyon ortamında sonuçlar ilerleyen zamanlarda
OFDM çerçeve sayısının artırılması ve gürültü modellerinin geliştirilmesi ile daha iyi hale
getirilecektir. Gürültünün azaltılmamış hali ile kıyaslandığı zaman gürültü azaltma
algoritmasının alınan veriyi daha iyi hale getirdiği grafikte gözlenmiştir. 10 dB SNR
değerinde 10

−3

BER ile haberleşme gerçekleştirilebilmiştir.
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ÖZET
Nanoteknoloji, hayatın her alanında kullanılan yeni malzemeler, nano makineler ve nano
cihazlar tasarlamak ve yaratmak için tek tek atomların ve moleküllerin manipülasyonunu ve
kontrolünü içeren bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Nanoteknolojide meydana gelen yeni
gelişmeler ve araştırmalar sonucunda geleneksel olarak yapılan tasarım ve üretim
uygulamalarının değişmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler ışığında nanoteknoloji alanında
artan bir eğitimli işgücüne ihtiyaç vardır. İşgücünün yaratılması için üniversitelere ve
akademik topluluğa önemli görevler düşmektedir. Eğitimli işgücü ihtiyacını karşılayabilmek
için teorik öğrenmeyi sektörler arası eğitim ve uluslararası deneyimlerle harmanlayan yaratıcı
ve yenilikçi öğrenme modelleri gerekmektedir. Bu da nanoteknoloji ve nanobilim eğitiminin
çok yönlü zorlukları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu öğrenme modelleri dünya çapında
lisans düzeyi, lisansüstü düzeyi ve nanomerkez platformlarında uygulanmaktadır. Bu
çalışmanın amacı; lisans ve lisansüstü bölümler ve eğitim müfredatı açısından Türkiye’de
bulunan üniversiteler için nanoteknolojinin değerlendirilmesi ve özellikle işletme bölümleri
kapsamında mevcut durumunun belirlenmesidir. Dünyadaki bazı üniversitelerde yer alan
nanoteknoloji eğitimi ile ilgili örnekler de incelenmiştir. Türkiye’de bulunan 206 adet
üniversite içinden İşletme, Makine Mühendisliği, Tıp, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
Metalurji ve Malzeme ve Kimya Mühendisliği bölümlerine sahip üniversite eğitim
programları incelenerek bu eğitim programlarında nanoteknoloji ile ilgili ders yer alıp
almadığı ve tamamen nanoteknolojiyi temel alan program olup olmadığı incelenmiştir.
Bununla birlikte üniversitelerin lisansüstü programları da aynı şekilde ele alınmıştır. Veriler
üniversitelerin resmi internet sitelerinden toplanmıştır. Çalışma sonucunda hem dünya
genelinde bulunan üniversitelerde hem de Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim
müfredatı ve program olarak nanoteknolojinin özellikle mühendislik eğitimi anlamında
öneminin arttığı gözlemlenmektedir. Türkiye’de bulunan İşletme Bölümlerine bakıldığında
ise, nanoteknoloji veya nano üretim alanını kapsayacak herhangi bir dersin müfredatta yer
almadığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: nanoteknoloji eğitimi, üniversitelerde nanoeğitim, nanoteknoloji, işletme
bölümü, Türkiye

ABSTRACT
Nanotechnology is defined as a technology that involves manipulating and controlling
individual atoms and molecules to design and create new materials, nano machines, and
nanodevices used in all areas of life. It is expected that traditional design and production
practices will change due to new developments and research in nanotechnology. In the light of
these developments, an increasingly educated workforce is needed in the field of
nanotechnology. Universities and the academic community have essential responsibilities in
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creating the workforce. To meet the need for a trained workforce, creative and innovative
learning models that blend theoretical learning with intersectoral training and international
experiences are required. This reveals that nanotechnology and nanoscience education has
multiple challenges. These learning models are applied worldwide at undergraduate, graduate,
and nano center platforms. This study aims to evaluate nanotechnology for universities in
Turkey in terms of undergraduate and graduate departments and education curriculum and
determination of its current situation, especially within the scope of business departments. In
addition, examples of nanotechnology education in some universities in the world will be
presented. Among 206 universities in Turkey, the university education programs with
departments of Business Administration, Mechanical Engineering, Medicine, Materials
Science and Engineering, Metallurgy and Materials and Chemical Engineering are examined
whether these programs include courses about nanotechnology and nanatechnolgy based
courses or not. In addition, the graduate programs of universities were also discussed in the
same way. The data were collected from the official websites of the universities. As a result of
the study, it is observed that the importance of nanotechnology as an education curriculum
and program, especially in terms of engineering education, has increased both in universities
around the world and in universities in Turkey. When we consider the Business
Administration Departments in Turkey, it is seen that no courses that cover nanotechnology or
nano production are included in the curriculum.
Keywords: nanotechnology education, nanoeducation in universities, nanotechnology,
business administration departments, Turkey

1. GİRİŞ
Nanoteknoloji, Nobel ödüllü Richard P. Feynman tarafından 1959'daki ünlü “There’s Plenty
of Room at the Bottom” (Feynman, 1960) dersinde tanıtıldığından beri, fizik, kimya ve
biyolojide ve birçok dalda büyük ilgi görmüş ve devrim niteliğinde gelişmelere neden
olmuştur. Feynman’ın öne sürdüğü fikir, maddenin moleküler ve atomik düzeyde (nano
ölçekli) yeniden yapılandırılmasına dayanmaktadır. Nanoteknoloji, hayatın her alanında
kullanmak için yeni malzemeler, nano makineler ve nano cihazlar tasarlamak ve yaratmak
için tek tek atomların ve moleküllerin manipülasyonunu ve kontrolünü içeren bir teknoloji
olarak tanımlanmaktadır (Drexler, 1988). Bu teknoloji, fizik, kimya, biyoloji, tıp, elektrik
mühendisliği, makine mühendisliği ve malzeme bilimi ve mühendisliği disiplinleri arasında
ortak bir çaba gerektirmesi açısından disiplinler arası kabul edilmektedir (Uddin &
Chowdhury, 2001). Nanoteknolojinin diğer bir tanımı ise, temelde yeni özelliklere ve
işlevlere sahip materyaller oluşturmak için 100 nanometre kadar küçük olan nano boyutlarda
maddenin anlaşılması, kontrolü ve yeniden yapılandırılması olarak görülmektedir (Poole &
Owens, 2003). Yeni özelliklere sahip materyaller daha dayanıklı, daha güçlü, daha hızlı ve
daha hafif hale gelerek geleneksel materyallerden daha işlevsel olabilmektedirler. Bu da
nanoteknoloji sayesinde daha az girdi ile daha fazla çıktı elde edilebileceğini ve verimliliğin
artacağını göstermektedir (Meyyappan, 2004).
Nanoteknoloji, iki ana yaklaşımı kapsamaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki “yukarıdan aşağıya”
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda atom düzeyinde kontrol olmadan kütlesel olarak malzemeler ele
alınır ve orijinal özellikleri korunarak nano ölçeğe küçültülürler. Diğer yaklaşım ise Drexler
vd., (1991) tarafından ortaya konulan “moleküler nanoteknoloji” veya “moleküler üretim”
olarak da adlandırılan aşağıdan yukarıya yaklaşımıdır. Aşağıdan yukarıya yaklaşım;
malzemelerin bir montaj veya kendi kendine birleştirme işlemi yoluyla atomik ya da
moleküler bileşenlerden tasarlanmasıdır. Çoğu çağdaş teknoloji yukarıdan aşağıya yaklaşıma
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dayanırken; moleküler nanoteknolojinin malzeme ve üretim, elektronik, tıp ve sağlık
hizmetleri, enerji, biyoteknoloji, bilgi teknolojisi ve ulusal güvenlik alanlarında büyük
atılımlar için gelecek vaat ettiği düşünülmektedir.
Nanobilim ve nanoteknolojinin hızlı gelişimi ve artan toplumsal rolü nedeniyle, ortaya çıkan
bu alanların eğitiminin de önemi artmaktadır. Nanoteknoloji, bilimlerin bütünleştiği ve
harmanlandığı disiplinler arası bir alandır. Nanoteknoloji, bilimler arasındaki bağlantıları
sağlar. Bu bağlantı, öğrencilerin disiplinler arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olur. Bu
nedenle nanoteknoloji ile ilgili eğitim kademeli olmalı ve her yaş grubuna uygun olacak
biçimde müfredata çeşitli şekillerde entegre edilmeli ve başlatılmalıdır (Kaya & Karataş,
2016).
Bu çalışmanın amacı; lisans ve lisansüstü bölümler ve eğitim müfredatı açısından Türkiye’de
bulunan üniversiteler için nanoteknolojinin değerlendirilmesi ve özellikle işletme bölümleri
kapsamında mevcut durumunun belirlenmesidir.
2. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE NANOTEKNOLOJİ
Nanoteknolojideki araştırma ve geliştirmelerin, geleneksel tasarım, analiz ve üretim
uygulamalarını değiştirmesi beklenen bir durumdur. Bu nedenle özellikle nanoteknoloji
alanında standartların oluşturulması ve uygulanması için eğitimli işgücüne ihtiyaç
bulunmaktadır (Calıpınar & Ulas, 2019). Bu işgücünün yaratılması için üniversitelere ve
akademik topluluğa önemli görevler düşmektedir. Gelişen nanoteknoloji dünyasına liderlik
etmek için gerekli bilgi, anlayış ve becerilere sahip öğrencileri eğitmek ve buna uygun
programları oluşturmak üniversiteler için zorunlu bir hal almaktadır. Aynı zamanda,
üniversitelerin nanoteknoloji alanında üniversite ve sanayi arasındaki tamamlayıcı rolü de
üstlenmesi gerekmektedir (Martinez-Fernandez & Leevers, 2004). Üniversitenin bilime ve
teknolojiye katkı sağlama konusundaki geleneksel rolünün yanı sıra, endüstriye güvenilir bir
ortak olmaları gerektiği araştırmacılar tarafından belirtilen bir konudur. Benzer şekilde Clark
(1998), bir üniversitenin yeni teknolojinin elçisi olarak kabul edilebilmesi için
üniversite-endüstri ortaklıklarına ihtiyaç olduğunu savunmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, dünyadaki nanobilim ve nanoteknoloji eğitiminin zorlukları çok
yönlüdür ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için teorik öğrenmeyi sektörler arası eğitim ve
uluslararası deneyimlerle harmanlayan yaratıcı ve yenilikçi öğrenme modelleri gerekmektedir.
Bu öğrenme modelleri dünya çapında lisans düzeyi, lisansüstü düzeyi ve nanomerkezler
platformlarında uygulanmaktadır. Programların tamamı tam olarak nanoteknolojiye
odaklanmasa da nanoteknoloji alanında dikkate alınması gereken önemli faktörlere
değinilmektedir. Bu faktörler; çalışmaların ve programların disiplinler arası ele alınması ve
bütünleştirilmesi, programların farklı deneyimleri ve endüstriyel stajları teşvik eden bir yapıda
olması, programların bütünsel bir öğrenme eğilimine sahip olması ve programların önemli
ticari, sosyal, tıbbi, çevresel ve diğer sorunları çözmek için teknoloji ve işletmeyi entegre
etmesi olarak değerlendirilebilmektedir (Jackman vd., 2016).
Nanoteknoloji uygulamaları için yatırımların yoğun olarak üretim ve materyaller, elektronik
ve bilişim, sağlık ve doğa bilimleri alanlarında olduğu görülmektedir. Bu uygulamaların
gelişiminin de bu alanları kapsayan sektörler ve genellikle ürünler ve ürün kategorileri
üzerinden olacağı tahmin edilmektedir (Toth, 2009). Nanoteknolojinin üretim süreçlerine
yansıması aynı zamanda bireyleri de etkilemektedir. Ürünlerle birlikte nanoteknolojinin
sunduğu gelişmelerin tüketim alışkanlıklarını değiştirebileceği tahmin edilmektedir
(Güzeloğlu, 2015). Bu nedenle nanoteknoloji ile ilgili eğitim yapılanmasının sosyal bilimler
alanında da geliştirilmesi gereklidir.
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Üniversiteler açısından değerlendirildiğinde, nanoteknolojinin eğitime entegre edilmesinin iki
yolu olduğu söylenebilir;
1.
2.

Eğitim müfredatına nanoteknoloji ile ilişkili birtakım dersler eklenmesi,
Tamamen nanoteknolojiyi temel olan programların (lisans ve lisansüstü olarak)
geliştirilmesi.

Müfredatta yer alan nanoteknoloji derslerinin bazı eğitimsel çıktıları sağlaması gerekmektedir.
Bunlar Uddin ve Chowdhury (2001) tarafından tanımlanmıştır:
●
●
●
●
3.

Nanoyapı özelliklerinin anlaşılmasını, karakterizasyonunu ve ölçümlerini sağlamak,
Nano bileşenlerin ve nanosistemlerin sentezi, işlenmesi ve üretimi,
Nanoyapıların ve nano cihazların tasarımı, analizi ve simülasyonu,
Öğrencileri, günlük hayattaki uygulanabilir ve yenilikçi nanodizayn uygulamalarını
araştırma ve geliştirmeye hazırlamak.
DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDE NANOTEKNOLOJİ

Nanoteknolojinin hızlı gelişimi ve artan toplumsal ve endüstriyel rolü nedeniyle, ortaya çıkan
bu alanın eğitiminin de önemi artmaktadır. Nanoteknoloji, 2001 yılından itibaren dünya
çapında hem devletler hem de sanayi anlamında yoğun yatırımın yapıldığı bir alan olmaktadır
(Dowling, 2004). Yatırımların artması ile nanoteknoloji alanında eğitimli işgücüne olan
ihtiyaçta artış göstermiştir. Bu nedenle üniversitelerde de nanoteknoloji alanında ortaya
çıkacak işgücü açığını kapatmak için eğitim müfredatlarına ve eğitim programlarına
nanoteknoloji dersleri dahil edilmeye başlamıştır. Fakat geçmiş dönem değerlendirildiğinde
akademi dünyasının, iş gücünü nanoteknolojide ortaya çıkan fırsatlara hazırlamak için yavaş
tepki verdiği söylenebilmektedir. Uddin ve Chowdhury’nin 2001 yılında yaptıkları çalışma
incelendiğinde; Amerika Birleşik Devletleri'nde, 11 üniversite nanobilim veya nanoteknoloji
alanında dersleri lisans veya yüksek lisans programına dahil etmiştir. Avrupa’da ise Baraton
vd. tarafından 2006 yılında yapılan çalışmaya göre toplamda 21 ülkede 91'i lisans düzeyinde,
28'i lisansüstü düzeyinde olmak üzere toplamda 119 farklı nanoteknoloji ile ilgili dersin
müfredatlar da yer aldığı görülmektedir.
Günümüzde ise nanoteknoloji alanındaki eğitim imkanının çok daha gelişmiş olduğu
söylenebilmektedir. Nanoteknoloji, çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıdır. Nano
ölçekte bilim ve mühendislikte ilerleme, ulusal güvenlik, ekonominin refahı ve yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Nanoteknoloji alanındaki hızlı ve sürekli
ilerleme, belirli profesyonel bilgi ve becerilere olan talebi hızlandırmaktadır. Tüm bunların
ışığında nanoteknoloji ile ilgili hem eğitim müfredatının hem de lisans ve lisansüstü
düzeydeki programların büyük gelişme gösterdiği gözlemlenmektedir.
Dünya çapında bulunan üniversitelere bakıldığında mühendislik fakültelerinin eğitim
müfredatlarında nanoteknoloji ile ilgili dersler olduğu görülmektedir. Tablo 1’de eğitim
müfredatında nanoteknoloji ile ilgili ders bulunan üniversitelerden bazıları ve bu
üniversitelerdeki ilgili derslerden örnekler verilmiştir:
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Tablo 1: Müfredatında Nanoteknoloji Dersi Bulunan Üniversitelerden Örnekler
Ülke

Üniversite

Bölüm

İlgili Dersler

Boston Üniversitesi

Makine Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği

Nanoteknolojide İleri Konular
Nanomalzemelerin ve Nanoteknolojinin
Temelleri
Mikro / Nano İşleme Teknolojisi
Nanoteknolojinin Temelleri
Nano Ölçekli Sistem Biyolojisi
Nanoteknolojiye Giriş
Makro / Nano Ölçekli Malzemelerin
Mekanik Özellikleri
Mikro / Nano Ölçekli Enerji Taşımacılığı
Mikro ve Nano Akışkanlar

MIT Üniversitesi
Michigan Üniversitesi
ABD

Pennsylvania Üniversitesi

Makine Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği

Princeton Üniversitesi
Yale Üniversitesi

Kimya Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Makine Mühendisliği

Monash Üniversitesi

Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği

Nano / Mikrofabrikasyona Giriş
Nano ve Mikro Sistem Teknolojisi
Nanoteknoloji ve Malzemeler 1&2
Malzemelerin Nanoyapısı
Mikro / Nano Katı ve Akışkanlar Mekaniği

Avustralya
Queenland Üniversitesi
Ostrava Teknik Üniversitesi

Kimya Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği

Nanomalzemeler ve Karakterizasyon
Nanoteknolojiye Giriş

Danimarka

Aalborg Üniversitesi
Aarhus Üniversitesi

Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği

Nanoteknolojiye Giriş
Nanoteknolojiye Giriş

İngiltere

Leeds Üniversitesi

Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği

Mikroelektronik ve Nanofabrikasyon

Western Ontario Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

Nanoteknolojinin Çevresel Uygulamaları

Nanyang Teknoloji
Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Kataliz ve Nanoteknolojide Yüzey Bilimi
Katalizörler ve Nano Destek Malzemeleri

Singapur Uluslararası
Üniversitesi
Chulalongkorn Üniversitesi

Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Kimya Mühendisliği

Nano Cihaz Mühendisliği
Nanometre Ölçeği Bilgi Depolama
Nanoteknolojiye Giriş

Çek
Cumhuriyeti

Sussex Üniversitesi
Kanada

Singapur

Tayland

Nanoteknolojiye Giriş

Kaynak: Ozel & Ozel, 2008; Mohammad vd., 2012

Dünya çapında bulunan bazı üniversiteler incelendiğinde nanoteknoloji mühendisliği,
nanobilim ve teknoloji ve malzeme bilimi ve nanoteknoloji gibi nanoteknolojiyi temel alan
lisans programları ve nanobilim ve nanomühendislik, ileri malzemeler ve nanoteknoloji,
nanoteknoloji gibi lisansüstü programlarında olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 2’de
üniversitelerden örnek verilmiştir.
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Tablo 2: Nanoteknoloji ile İlgili Bölümü Bulunan Üniversitelerden Örnekler
Program
Ülke

Üniversite

Lisan
Yüksek Lisans
s

Doktor
a

Central Florida Üniversitesi
Louisiana Teknik Üniversitesi
ABD

Rice Üniversitesi
New York Devlet Üniversitesi
Kuzey Carolina Üniversitesi
Princeton Üniversitesi

Almanya

Münih Üniversitesi
Ulm Üniversitesi
Flinders Üniversitesi

Avustralya

Monash Üniversitesi
Queenland Üniversitesi
Aalborg Üniversitesi

Danimarka

Aarhus Üniversitesi
Danimarka Teknik Üniversitesi

Hindistan
İngiltere

Jadavpur Üniversitesi, Kolkata
Amity Üniversitesi, Noida
Leeds Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi

İtalya

Venedik Üniversitesi

Singapur

Nanyang Teknoloji Üniversitesi
Chulalongkorn Üniversitesi

Tayland

Kaynak: Ozel & Ozel, 2008; Mohammad vd., 2012

Nanoteknoloji ve nano ölçekli bilim alanlarında dünya çapında kurslar ve eğitim sunan birçok
kurum vardır. Dünya çapında 200'den fazla kurum nanoteknoloji kursları ve eğitimleri
sunmaktadır. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde çeşitli nanoteknoloji programları olan
ülkeler arasında Avustralya, Brezilya, Kanada, İngiltere, Çin, Rusya, Hindistan, İsviçre,
Hollanda, Almanya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır (Samuel &
Folashade, 2018). Tablo 2’de bulunan bazı üniversitelere bakıldığında ağırlıklı olarak
nanoteknoloji eğitiminin lisansüstü düzeyde yoğunlaştığı görülmektedir.
4.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Nanoteknoloji, maddenin nanometre uzunluk ölçeğinde kontrolü yoluyla faydalı ve
fonksiyonel materyallerin, cihazların, sistemlerin yaratılmasıyla ilgilenir (Meyyappan, 2004).
Bu nedenle nanoteknoloji ölçek sınıflandırmasına uyan her materyal, cihaz ve sistemin
bulunduğu alanda uygulanabilir. Kimya, fizik, biyoloji, tüm mühendislik alanları özellikle
malzeme bilimi ve metalurji ve sağlık bilimlerini ölçek sınıflandırılmasının uygulanabileceği
başlıca alanlardır (Clark ve Ernst, 2005). Bundan yola çıkılarak ve daha önce literatürde
yapılan çalışmalarda ele alınan ana bölümlere bakılarak (Uddin & Chowdhury, 2001;
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Meyyappan, 2004; Mohammad vd., 2012) bu araştırmada İşletme, Makine Mühendisliği, Tıp,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme ve Kimya Mühendisliği bölümleri
seçilmiştir.
Türkiye’de nanoteknoloji eğitimi konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde
araştırmaların genel olarak ortaokul eğitim müfredatına ve nanoteknolojiyi öğretmesi
hedeflenen grup olan fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerine odaklandığı söylenebilir (Pektaş
vd., 2015; Kaya & Karataş, 2016; Yavuz & Bektaş, 2020; İpek vd., 2020).
Bu çalışmada Türkiye’de bulunan 206 adet üniversite içinden İşletme (135 adet), Makine
Mühendisliği (115 adet), Tıp (107 adet), Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (29 adet), Metalurji
ve Malzeme (5 adet) ve Kimya Mühendisliği (33 adet) bölümlerine sahip üniversite lisans
eğitim programları incelenerek bu eğitim programlarında nanoteknoloji ile ilgili ders yer alıp
almadığı ve tamamen nanoteknolojiyi temel alan program olup olmadığı incelenmiştir. Aynı
zamanda üniversitelerin nanoteknoloji ile ilgili lisansüstü ve doktora programları ve üniversite
bünyesinde nanoteknoloji araştırma merkezleri de araştırılmıştır. Veriler üniversitelerin resmi
internet sitelerinden elde edilerek sınıflandırılmıştır.
5.

BULGULAR ve TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’de bulunan üniversitelerde çalışma yönteminde belirtilen lisans düzeyinde eğitim
veren İşletme, Makine Mühendisliği, Tıp, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme ve Kimya Mühendisliği bölümleri incelenmiştir.
5.1. Lisans Düzeyinde Ders Programlarının İncelenmesi
Lisans düzeyinde ders programları incelenirken “nano” anahtar sözcüğü kullanılmış ve ders
adında nano sözcüğü geçen dersler belirlenmiştir. İlk aşamada yapılan incelemede İşletme,
Makine Mühendisliği, Tıp bölümlerinin eğitim müfredatında nanoteknoloji ile ilgili herhangi
bir derse rastlanmamıştır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde 29 adet üniversitenin
içinden 21 adetinde; Metalurji ve Malzeme bölümünde 5 adet üniversitenin tamamında ve
Kimya Mühendisliği bölümünde 33 adet üniversitenin 16 adetinin eğitim müfredatlarında
nanoteknoloji ile ilgili ders yer aldığı görülmüştür.
Türkiye’de bulunan üniversitelerinde bazı mühendislik fakültelerinin eğitim müfredatlarında
nanoteknoloji ile ilgili derslerin yer aldığı görülmektedir. Tablo 3’te müfredatında
nanoteknoloji dersleri yer alan üniversiteler, bölümler ve ilgili derslerden örnekler verilmiştir:

Tablo 3: Türkiye’de Yer Alan ve Müfredatında Nanoteknoloji Dersi Bulunan Üniversiteler
Üniversite
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
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Kimya Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
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Nanoteknolojiye Giriş
Nanoyapılı Malzemelerin Üretim Süreçleri ve
Karakterizasyonu
Polimer Nanokompozitler
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Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknolojiye Giriş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler

Atatürk Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknolojiye Giriş

Atılım Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknoloji

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanomalzeme Süreçleri

Çukurova Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknolojiye Giriş

Dokuz Eylül Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler

Ege Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Nanobilim ve Nanomühendislik
Nanoteknoloji
Nanomalzemeler
Nano Malzemeler ve Nano Teknoloji
Karbon Nano Malzemeler

Gazi Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nano Malzemelere Giriş

Gaziantep Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji

Gebze Teknik Üniversitesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya Mühendisliği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Nanomalzemeler ve Nanoteknolojiye Giriş
Nanoteknolojiye Giriş
Nano Yapılı Malz. Üretim Süreçleri ve
Karakterizasyonu
Nanomateryaller ve Nanoteknoloji
Nanoölçekli Biyosistemler
Nanoişlemler ve İnce Film Teknolojisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Nanobilime ve Nanoteknolojiye Giriş

Karabük Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler

Kocaeli Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya Mühendisliği

Nanomalzemeler
Nanoteknolojinin Temelleri
Nanoteknolojiye Giriş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya Mühendisliği

Nanomalzemeler
Nanomalzemeler
Nanoteknolojiye Giriş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya Mühendsiliği

Pamukkale Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler
Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler
Nanoteknolojiye Giriş
Nanomalzemeler
Nanoteknoloji
Bataryalarda Nanoteknoloji

Sakarya Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nano Malzemeler ve Teknolojiler

Selçuk Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanoteknoloji ve Uygulamaları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Süleyman Demirel Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknoloji
Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş
Nanokompozitler

Uşak Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknoloji

Üsküdar Üniversitesi

Kimya Mühendisliği

Nanoteknolojiye Giriş

Yıldız Teknik Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler

Konya Teknik Üniversitesi
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tablo 3 incelendiğinde, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme ve Kimya
Mühendisliği bölümlerinin eğitim müfredatlarında çeşitli nanoteknoloji ile ilgili dersler
olduğu görülmektedir. Bu derslerin genel olarak nanoteknolojiye giriş ve nanomalzemeler gibi
nanoteknolojinin temel konularını kapsayan dersler olduğu görülmektedir. Her üç
mühendislik bölümü de yoğun nanoteknoloji kullanımına uygun bölümlerdir.
5.2. Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlar
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Nanoteknoloji uygulamalarının yaygınlaşması sonucu bu konuda eğitimli işgücü ihtiyacı
artmaktadır. Artan bu talebi karşılayabilmek için üniversiteler çeşitli nanoteknoloji
programları oluşturmuşlardır. Böylece aynı zamanda nanoteknolojiyle ilgili farklı alanlarda
akademik çalışmalar yapılmaktadır.
Nanoteknolojiyi eğitime ders müfredatı dışında entegre etmenin ikinci yolu nanoteknolojiye
temel olan lisans ve lisansüstü programların açılmasıdır. Nanoteknolojinin hızlı gelişimi ve
işletmeler için artan öneminden dolayı Türkiye’de bazı üniversitelerde bu ihitiyacı
karşılayabilmek için bünyelerinde nanoteknoloji programları oluşturmuşlardır (Tablo 4).
Tablo 4: Türkiye’de Nanoteknoloji Programı Bulunan Üniversiteler
Program

Program
Üniversite

Lisans

Yüksek
Lisans

Üniversite
Doktora

Lisans

Abdullah Gül Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi

Yüksek
Lisans

Doktora

Türkiye’de bulunan 206 üniversite içinden toplam 38 adetinde tamamen nanoteknolojiyi
temel alan lisans ve lisansüstü programın bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu programların 7 adeti
lisans programı, 37 adeti yüksek lisans programı ve 15 adeti de doktora programı şeklindedir.
Türkiye’de nanoteknoloji konusunda nitelikli insan kaynağı oluşturmak ve uluslararası
düzeyde yeterlilik kazanmak amacıyla çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü
nanoteknoloji programlarının yer aldığı görülmektedir. Tablo 4 incelendiğinde;
nanoteknolojiyi temel alan bölümlerin genellikle lisansüstü düzeyde özellikle yüksek lisans
düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Lisans düzeyinde çok az sayıda program
bulunmaktadır. Nanoteknoloji çok disiplinli bir alan olduğundan temel mühendislik
eğitiminden sonra lisansüstü düzeyde uzmanlaşmaya uygun bir alan olarak tanımlanmaktadır.
Bu nedenle lisans düzeyinde daha az program olduğu değerlendirilebilir.
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5.3. Üniversitelerde Bulunan Nanoteknoloji Araştırma Merkezleri
Nanoteknolojinin gelişimi ve eğitime uyarlanması açısından araştırma merkezleri de önemli
bir rol oynamaktadır. Araştırma merkezleri aracılığıyla nanoteknolojinin uygulama boyutuna
katkı sağlanarak mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici araştırmalar yapılmasına
olanak tanınmış olur. Nanoteknolojinin disiplinler arası yapısı araştırma merkezlerinin
yapısına da etki etmektedir. Araştırma merkezlerinde, öğretim üyeleri ve öğrenciler,
nanoteknolojinin fizik, kimya, elektronik, mekatronik, malzeme ve biyoloji gibi çeşitli
uygulama alanlarında araştırma ve projeler üretirler. Sektörlerden sanayi temsilcileri ve
profesyonel derneklerle yakın iletişimde olarak, firmalar ve diğer araştırma merkezleri ile
stratejik iş birlikleri kurularak araştırma merkezleri sayesinde nanoteknoloji kullanımının
sanayi ile birlikte yürütülmesine olanak sağlanmış olur.
Tablo 5’te Türkiye’de yalnızca üniversiteler bünyesinde bulunan nanoteknoloji araştırma
merkezleri gösterilmektedir. Bu araştırma merkezleri incelendiğinde nanoteknolojinin farklı
alanlarında faaliyet gösteren merkezlerin üniversiteler bünyesinde bulunduğu görülmektedir.
Bu üniversitelerde bu alanlarda çalışan öğrenciler ve öğretim elemanları için araştırma
merkezleri önemli birer bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu araştırma
merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile yeni oluşturulan yöntemlerin sanayiye
aktarımı sağlanır ve Türkiye açısından ekonomik bir katkı meydana gelir. Bu anlamda kurulan
merkezler kamu-üniversite-sanayi iş birliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Tablo 5: Türkiye’de Üniversiteler Bünyesinde Bulunan Nanoteknoloji Araştırma Merkezleri
Üniversite

Araştırma Merkezi

Adnan Menderes Üniversitesi

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Seramik Araştırma Merkezi (A.Ş.)

Anadolu Üniversitesi

Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi

Nanobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ulusal Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hareket Algılayıcı ve Mikrosistem Teknolojileri Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cumhuriyet Üniversitesi

Nanoteknoloji Merkezi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Nanobilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi
İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi

Ege Üniversitesi

Güneş Enerjisi Enstitüsü

Erciyes Üniversitesi

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fatih Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

Biyo‐Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Nanotıp ve İleri Teknolojier Araştırma Merkezi
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Fotonik Araştırma Merkezi
Gebze Teknik Üniversitesi

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Nano-Manyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi

Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi

Nanotıp Bilim Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Nanobilim ve Nanoteknoloji İleri Araştırmalar Enstitüsü
Nano‐Mikro Elektro Mekanik Sistemler Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi

İleri Litografik Yöntemler Laboratuarı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü

İnönü Üniversitesi

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi

Koç Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi

Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi
Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma
Merkezi

Marmara Üniversitesi

Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Araştırma Merkezi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Teknoloji Araştırma Merkezi

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Merkezi Laboratuvarı
Mikro Elektronik Mekanik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi

Sabancı Üniversitesi

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Selçuk Üniversitesi

İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

TÜBİTAK

Marmara Araştırma Merkezi

Zirve Üniversitesi

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

Kaynak: YÖK, 2017

İşletme, üretim faktörlerini (hammadde, malzeme, bilgi, para, teknoloji vb.) en etkin ve
verimli şekilde kullanarak üretim yapmayı amaçlayan ve bu yolla insan ihtiyaçlarını
karşılayacak mal ve hizmetleri üretmek için kurulan ekonomik birimler ve bu birimleri
inceleyen bilimdir. Üniversitelerin işletme bölümleri öğrencileri işletme yöneticiliği, üretim
yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finansman yönetimi gibi bilim dallarında
eğitim alarak yetiştirilirler. Bu bağlamda çalışma alanları da oldukça geniştir. İşletmeciler
para, insan kaynağı, teknoloji, zaman gibi unsurları planlayan birimlerde çalışabilecekleri gibi
ürün iyileştirmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satılması gibi alanlarda da görevler
yapabilirler (Benligiray & Tez, 2011).
İşletmelerin çevresi çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu değişim, işletmeleri etkilediği gibi
üniversiteleri de etkilemektedir. İşletme bilimi de bu hızlı değişime ve yeni gelişmelere eğitim
müfredatı ile ayak uydurmalıdır. İşletme eğitiminde öğrenciler üretim yönetimi kapsamında
üretim yönetiminin temel kavramları, üretim planı, program ve kapasite planlaması
yaklaşımları, üretim yönetiminde maliyetler, ilgili karar modeller gibi birçok alanda eğitim
almaktadırlar. Buna ek olarak Türkiye’de bulunan İşletme Bölümlerine bakıldığında
nanoteknoloji veya nano üretim alanını kapsayacak herhangi bir dersin müfredatta yer
almadığı görülmektedir.
Genel olarak nano üretim, ürünlerin nano ölçekte üretilmesi olarak tanımlanır ve geleneksel
yöntem veya malzemelerle elde edilemeyen istenen özellik kombinasyonlarına sahip yeni
malzeme veya cihazların üretimini hedefler. Temel hedefler, mevcut üretim işleme
uzmanlığını kullanmak ve bunu gerektiği gibi yeni süreçlerle birleştirmektir. Nihai ürün,
güvenilir, emniyetli ve istenen özelliklere sahip yeni malzemeler olmalıdır (Chaka & Wegner,
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2010). İşletme bölümlerinin müfredatına eklenebilecek ve nanoteknoloji ve nano üretimi
kapsayacak dersler sayesinde işletme öğrencilerinin nano üretim yapan veya nanoteknolojiyi
kullanan firmalarda iş olanağına sahip olması ve bu alanda gelişim göstermesi sağlanacaktır.
6.

SONUÇ

Uluslararası boyutlarda rekabetin artması katma değeri yüksek olan ürünlere karşı olan
ihtiyacı da artırmıştır. Bilim ve teknoloji temelli buluşlar ile teknolojik fikirlere sahip
girişimcilerin desteklenmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması ve bu faaliyetlerin
kapasitesinin genişletilmesi ve teşvik edilmesi ekonomiler açısından öncelikli önem
taşımaktadır. Bu kapsamda nanoteknoloji değerlendirildiğinde; dünya çapında ekonomik ve
sosyal yararları, yeni iş imkanları ortaya çıkarma olasılığı ve katma değeri yüksek ürünlerin
üretilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
Nano ölçekte meydana gelen olayların anlaşılması ve uygulanması, doğa bilimleri, fizik,
kimya ve matematiğin temelleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle
nanoteknoloji alanındaki en önemli eğitim üniversite düzeyinde gerçekleşecek olan eğitimdir.
Üniversitelerde verilen nanoteknoloji eğitimi geçmişe nazaran gelişmiş olmasına rağmen hala
yeterli düzeyde olduğu söylenememektedir. Hem dünya genelinde bulunan üniversitelerde
hem de Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim müfredatı ve program olarak
nanoteknolojinin
özellikle
mühendislik
eğitimi
anlamında
öneminin
arttığı
gözlemlenmektedir. Aynı zamanda nanobilimleri ve nanoteknolojileri kapsayan lisansüstü
eğitim programlarının da artış gösterdiği söylenebilmektedir. Araştırma merkezleri ve sanayi
iş birlikleri ile de nanoteknoloji uygulamaları ve pratiklerinin desteklendiği görülmektedir.
Nanoteknolojinin, kolaylaştırıcı bir teknoloji olarak, ekonominin tüm sektörleri üzerinde bir
etkisinin olması beklenmektedir. Ortaya çıkan bu alan hakkında gelecekteki iş gücünü
eğitmek önemli bir ihtiyaçtır. Nanoteknolojinin günlük hayatın her alanında ekonomik olarak
uygulanabilir ve yenilikçi uygulamaları için nano bileşenler ve nanosistemler tasarlama,
analiz etme ve üretme becerisine sahip ve bu ürünlerin bireylere ve toplumlara olan etkilerini
inceleyecek, tüketim alışkanlıkları gibi olguları değerlendirebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi
gereklidir. Bu nedenle nanoteknoloji ile ilgili derslerin mühendislik bölümlerinin
müfredatlarındaki ağırlığının artırılması ve işletme bölümü öğrencileri için de müfredata
entegre edilmesi gereklidir. Gelecek çalışmalarda dünyadaki üniversitelerde yer alan işletme
bölümlerinin müfredatlarında yer alan nanoteknoloji, nano üretim dersleri araştırabilir. Aynı
zamanda Türkiye’de lisans üstü programların müfredatları incelenerek, nanoteknoloji
araştırma merkezleri ile olan iş birlikleri ve akademik yayınlar çalışılabilir.
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NOISE REMOVAL FROM IMAGES USING SHEARLET TRANSFORM
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ABSTRACT
In this data age century, optic statistic is very notable. For the communication conversion of
visual information into digital images is very important criteria. Therefore, Image processing
plays a very important role wherever images are involved. There are various types of digital
images such as computerized images, MR images etc. and it is very important to maintain the
originality of these digital images because whenever there is a transmission of these digital
images from one system to another takes place, they often result corrupted with noise. To solve
this problem, different kind of noise removal techniques have been developed for removing noise
and maintaining the edge information in the image. Shearlets are a multiscale foundation which
authorize efficient encoding of anisotropic features in multivariate problem classes. In this paper,
we have set forth the noise removal transform by hard thresholding for denoising. We can
denoise the noisy image by wiping out the fine details, to enhance the quality of the images.

KEYWORDS- Shearlet, Shearlet Transform, Noise sources, Image Denoising
1

INTRODUCTION

Digital images are the aggregation of pictures elements called pixel. Each pixel contains location
and intensity values. These Digital images get corrupted or noisy by the imaging device or due to
external environment in transmission or digitization procedures, then the resultant image is
called noise image and to maintain the originality of the image it is very important to eliminate
the noise from the image. The process by which elimination of unwanted noise from the images
can take place is called Image Denoising [1]. The denoised image contain less noise than the
observation while still keeping sharp transitions (i.e edges) [2]. Image processing systems are so
successful and popular too because of the easy inherence of personnel computers, large size
memory devices, graphics software etc. The main problem is that the image gets noisy due to the
acquisition and transmission [3]. The complex valued generalization of shearlet transform was
originally introduced by Kutyniok, Lbate, Lim and Weiss in 2005 and applies anisotropically
escalade. Shearlet works efficiently in higher dimensions. Shearlet transforms are the upgraded
class of wavelets and provide improved results as compared to wavelets. While denoising the
image, the edges is not preserved in case of wavelet transform but shearlet are efficient in
preserving edges of an image in image denoising. So, shearlet comes out as an efficient
transform for edges analysis and detection.
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2

NOISE SOURCES

Noise can take entry into the image during the process of image transmission or image
acquisition and then start the process of corrupting the image’s pixels. The highlighted sources of
noise in the digital images are as follows1) Fluctuation of imaging sensor due to the influence of environment factors.
2) Low light and sensor temperature can also impart noise in the image.
3) Interference in Transmission channel.
4) Dust particles presence can also bring noise in the images.
3

SHEARLET OVERVIEW

It is clear to us that wavelet transform is not efficient in dimensions greater than one. Wavelet
transform are based on the isotropic escalate that is, when dilation of a generating function
occurs then both dimensions are being escalated equally. On the other hand, Shearlet are based
on the anisotropic escalating which dilates one direction more than the other. In the past, several
new representation systems were proposed, including the directional wavelets, the complex
wavelets, the ridgelets, the contourlets and the curvelets. A very recent approach are shearlets,
which is equipped with rich mathematical structure similar to wavelets. The shearlet Transform
method gives very good image restoration than the wavelet transforms. Wavelet transform gives
the output image with very much noise. But shearlet Transform gives very good result with full
elimination of noises with respect to types of noises. There are some similarities between the
shearlet and curvelets like both present multiscale and multidimensional analysis. Still, there are
some dissimilarities exists between the two of them like shearlet transform are created by
imposing a group of operators to a single function, while curvelet is not in that form. Shearlets
are based on the fixed translation lattice while curvelets does not based on the fixed translation
lattice. Shearlets are linked to a multiresolution scanning on the other hand, curvelets are not
based on that.
4

ABOUT SHEARLET

Originally, Shearlet come to this data age century in 2006 for analyzing and approximating the
functions 𝑓 ∈ 𝐿2 (ℝ2 ) Shearlets are the natural augmentation of wavelets. Shearlets provides the
highly efficient portrayl of images with preserved edges which is difficult to obtain in case of
wavelets. Shearlets are a multigrid foundation which are mainly based on the anisotropic
properties in multivariate problem class [5].
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4.1 Continuous Shearlet System and Transform
The creation of continuous shearlet transform is installed on the basis of parabolic scaling
matrices.
𝐴𝑎 = (

𝑎
0

0
𝑎

1⁄ )
2

is an anisotropic dilation matrix and it is used to control the scale of shearlet by providing the
different inflation factor on two coordinate axes.
1 𝑆
)
0 1

𝑆𝑠 = (

𝑆 is a shear matrix as a means to change the orientation and also, the shear matrix is associated
with area preserving geometric transformation, such as rotation and shear for 𝜙 ∈ 𝐿2 (ℝ2 ). The
continuous shearlet system generated by 𝜓 is then defined as
𝑆𝐻𝑐𝑜𝑛𝑡 (𝜙) = {𝜙𝑎,𝑠,𝑡 = 𝑎3 𝜓(𝑆𝑠 𝐴𝑎 𝑇𝑡 )}

(4.1)

The map 𝑔 is defined as 𝑆𝐻𝜙 𝑔(𝑎, 𝑠, 𝑡) = < 𝑔, 𝜙𝑎,𝑠,𝑡 >, 𝑔 ∈ 𝐿2 (ℝ2 ). The continuous Shearlet
Transform of 𝑔 ∈ 𝐿2 (ℝ2 ) is given as follows
𝑓 ⟼ 𝑆𝐻𝜙 𝑔(𝑎, 𝑠, 𝑡) = < 𝑔, 𝜎𝑎,𝑠,𝑡 > 𝜙 = ∫ 𝑔(𝑥)𝜎𝑎,𝑠,𝑡 𝜙(𝑥)𝑑𝑥

(4.2)

4.2 Discrete Shearlet System and Transform
Discrete shearlet system is generally formulated by sampling continuous shearlet system on a
discrete subset of the shearlet group 𝕊. An irregular discrete shearlet system associated with 𝜙
and Λ represented by 𝑆𝐻(𝜙, Λ) is defined by
3

−1
𝑆𝐻(𝜙, Λ) = {𝜙𝑎,𝑠,𝑡 = 𝑎−4 𝜙(𝐴−1
𝑎 𝑆𝑠 (. −𝑡)): (𝑎, 𝑠, 𝑡) ∈ Λ}

(𝟒. 𝟑)

whereas a regular discrete shearlet system associated with 𝜙, is denoted by 𝑆𝐻(𝜙) is defined by
𝑆𝐻(𝜙) = {𝜙𝑗,𝑘,𝑚 = 𝑎−3/4𝑗 𝜙(𝑆𝑘 𝐴2𝑗 . −𝑚): 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑚 ∈ 𝑍 2 }

(𝟒. 𝟒)

5 IMAGE DENOISING
whenever there is a transmission of images takes place, then the originality of the image start
degrading. In simple words, image is getting noised or noisy. Due to addition of noise, various
image processing venture like image analysis and tracking, video processing is negatively posed.
Hence to denoise the image is the only task left in modern image processing system. Image
denoising is a process is a process which is used to detach the noise from the noisy image so that
the originality of the image is maintained even after the transmissions. From the mathematical
point of view image denoising is an inverse problem having the solution which is not specific. It
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is a classical problem that has been study for a long time. By seeing the past, it is concluded that
various inventive execution has been made in the section of image denoising [6,15,16,17].
Mathematically, the issue of image denoising is depicted as follows:
𝑞 =𝑟+𝑠
Where 𝑞 is the observed corrupted Image, 𝑥 is the unknown genuine Image, 𝑠 is the additive
white Guassian noise (AWGN) [10]. The challenges which occur while denoising the image are
like textures should be safeguard, edges should be shielded without blurring, flat areas should be
smooth and new product should not be formed [11,12].
The importance of insufficiency for data restoration is very well understood and has been
highlighted in papers such as [13,14]. Indeed, consider the classical complication of retrieving a
function 𝑓 ∈ 𝐿2 (ℝ2 ) from the noisy data 𝑞 i.e of recovery data 𝑟 from observation 𝑞 = 𝑟 + 𝑠
where 𝑠 is the Guassian white noise with standard deviation 𝜎. This is described for one
dimension. We can naturally define for higher dimensions also.
6 NOISE CATEGORIES
Noise is an intolerable signal that modifies the property and efficiency of the signal. Normally,
noise categories contain noise like Guassian noise, salt and pepper noise and speckle noise
distribution.
6.1 Guassian Noise. It is also known as electronic noise generally arises in electronic
components. It is the computative noise to that of the natural distribution. The noise is free
from each pixel as well as signal intensity and is protective in nature [4,7]. The Probability
Density Function (PDF) 𝐺 of a Guassian random variable 𝑣 is given as follows.
𝐺(𝑣) =

1
𝜎√2𝜋

−(𝑣−𝜇)2
𝑒 2𝜎2

Where,
𝑢 = Grey scale
𝜇 = mean or average value
𝜎 = Standard deviation
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6.2 Salt and Pepper Noise. It is also known as Impulsive noise [4,8]. It is produced during sharp
and sudden disturbances in the image and portrayl as white and black pixels. This type of
noise is mainly removed by Median Filter. The (PDF) 𝑆 of a Guassian random variable 𝑣 is
given by
𝑆𝑝
𝑢 = 0(𝑝𝑒𝑝𝑝𝑒𝑟)
𝑢 = 2𝑛 − 1(𝑠𝑎𝑙𝑡)
𝑆(𝑣) = { 𝑆𝑠
1 − (𝑆𝑝 + 𝑆𝑠 ) 𝑢 = 𝑘(0 < 𝑘 < 2𝑛 − 1)

6.3 Speckle Noise. The Quality of the medical images, optical coherence tomography and
medical images are corrupted by noise called speckle noise [4,9]. The root cause of
production of this type of noise is environmental factors that come into play during imaging
sensor in the process of image transmission. Speckle noise follows gamma distribution which
is given as follows.
−𝑣
𝑣 𝛼−1
𝑎
𝐹(𝑣) =
𝑒
(𝛼 − 1)! 𝑎𝛼

Where, 𝑣 = 𝑔𝑟𝑒𝑦 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 and 𝑎𝛼 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
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7 PERFORMANCE PARAMETERS
Every proposed algorithm is verified using subjective analysis approach. These are performance
evaluator such as PSNR, and MSE which are considered to finally quantify the result.
7.1 Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). PSNR [9] is defined as the ratio between the largest
possible power of a signal and the power of bribed noise. PSNR measures the peak signal to
noise ratio between two images which is taken as the quality measurement between two images
(i.e Genuine image and Squeezed image). Higher the value of PSNR better the quality of
squeezed image. It is usually denoted in term of logarithmic decibel scale. PSNR is calculated as
𝑃𝑆𝑁𝑅𝑑𝑏 = 10𝑙𝑜𝑔10 (

𝑀𝐴𝑋 2
)
𝑀𝑆𝐸

= 20𝑙𝑜𝑔10 (𝑀𝐴𝑋) − 10𝑙𝑜𝑔10 (𝑀𝑆𝐸)
where, MAX is abbreviated as maximum possible pixel value of the image and MSE is the mean
square error [9].
7.2 Mean Square Error (MSE). The MSE [9] is defined as the cumulative inaccuracy between
the squeezed image and the genuine image. Lower the MSE, better the quality of the squeezed
image. It is calculated as
𝑝−1 𝑞−1

1
𝑀𝑆𝐸 =
∑ ∑[𝐼(𝑝, 𝑞) − 𝐾(𝑝, 𝑞)]2
𝑎𝑏
𝑎=0 𝑏=0

where, a, b is the dimension of the image, 𝐼(𝑝, 𝑞) is the potency of pixels (𝑝, 𝑞) in genuine image
and 𝐾(𝑝, 𝑞) is the potency of pixels (𝑝, 𝑞) in denoised image.

8 EXPERIMENTAL RESULTS
The first step we have taken is that we take an original image having dimensions. Then moving
forward there is an addition of noises take place to an original image. These noises are Gaussian
noise, salt and pepper and speckle noise. The addition of these noise in the original image is an
indication that the original image is get noisy. So, we have now with us the noised image. Then,
to the noised image we apply the hard thresholding under the shearlet transformation. After the
thresholding task completion. we heading towards the application of Shearlet transform on the
noised image. After the successful implementation of the Shearlet Transform on the noised
images, then we move forward for the calculation of PSNR and MSE values of the denoised
images.
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NOISE
CATEGORIES

NOISED IMAGES

DENOISED IMAGES
USING SHEARLET
TRANSFORM

GUASSIAN NOISE

SALT AND PEPPER NOISE

SPECKLE NOISE
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9 CONCLUSION
First an original image is made noisy by addition of different type of noises like Guassian,
speckle and salt and pepper noise this process gives us the noised image. Then we denoise that
noised image by using shearlet transform in python. And then calculated the performance
parameters i.e PSNR and MSE values of the noised and denoised images.
Values for noised Images
Guassian Noise

PSNR Value
14.019966459655198

MSE Value
0.039628109470262095

Salt and Pepper Noise

13.487569900001382

0.04479638927964156

Speckle Noise

16.677838935069586

0.021488995882394186

Values for Denoised Images
Guassian Noise

PSNR Value
14.436667908653178

MSE Value
0.03600254560064069

Salt and Pepper Noise

13.823721380257254

0.0414598629328928

Speckle Noise

17.59434689442048

0.01740064354665131
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ERKEK İNFERTİLİTESİ VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ

MALE INFERTILITY AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES
Muharrem BAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID.0000-0001-6897-3106
Doç. Dr. Banu EREN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-5412-1065
ÖZET
İnfertilite günümüzde başlı başına araştırmalara konu olmaya devam eden önemli bir sorun
olarak değerlendirilmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok etkenin sağlığımız üzerinde
olumlu etkilerinin yanında olumsuz sonuçları da ortaya çıkmaktadır. Üreme sistemi özellikle
çevresel etmenlere oldukça duyarlı ve en çok etkilenen sistemlerdendir. Üreme yeteneğinin
istek dışında azalması ya da kaybolmasına infertilite denilmektedir. Bir başka ifade ile bir yıl
süre ile herhangi bir doğum kontrol (kontrasepsiyon) yöntemi kullanmadan ve düzenli
(haftada en az iki) cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması infertilite olarak
tanımlanmaktadır. Evli çiftlerde kısırlık (infertilite) görülme oranı yaklaşık olarak %10-15’dir.
%50’sinde kadın, %30’unda erkek ve %20’sinde de hem erkek hem de kadın faktörünün
olduğu anlaşılmaktadır. Erkeklerde, infertilitenin belirlenmesinde sperm sayımı, önemlidir.
İnfertilite erkekte semen analizi (spermiyogram) ile belirlenmektedir. Normal bireylerde
sperm sayısı 20 milyon/ml’dir. Sayım sonucunun normal değerin altında olması üreme
şansının az olduğunu gösterir. Semende hiç sperm olmaması bir infertilite göstergesidir.
Sperm morfolojisinde görülen bozukluklar da infertilitede önemli rol oynamaktadır.
İnfertil çiftlere İn vitro Fertilizasyon (IVF) ya da İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI)
olmak üzere iki yöntemden biri ile yapay döllenme işlemi gerçekleştirilir. IVF, kültürde sperm
ile yumurtayı buluşturarak doğal yoldan fertilizasyon sağlanmasıdır. ICSI ise yumurtanın
içine bir iğne yardımı ile tek bir sperm transferidir.
Erkek infertilitesinin nedenleri arasında hormonal düzensizlikler, çeşitli enfeksiyonlar, genetik
nedenler, doğumsal sorunlar bulunabilmektedir. Bazı meslekler tehlikeli etkenlere maruz
kalınması nedeniyle erkekte üreme başarısını düşürebilmektedir. Ayrıca alkol ve sigara
tüketimi, obezite gibi riskli yaşam biçimleri yanında, stresli bir yaşamda önemli bir neden
olarak gösterilmektedir. Bu incelemede genel olarak sorunlar gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler: İnfertilite, Erkek infertilitesi, Semen analizi, ICSI, IV

ABSTRACT
Infertility is currently considered an important problem in itself and continues to be the
subject of research. Many factors that make our lives easier have positive effects on our health
as well as negative consequences. The reproductive system is particularly sensitive to
environmental factors and is one of the most affected systems. Unintentional decrease or loss
of reproductive ability is defined as infertility. In other words, the absence of pregnancy
despite regular (at least two times a week) sexual intercourse without using any contraception
method for a year is defined as infertility. The rate of infertility in married couples is
approximately 10-15%. It is understood that there is a female factor in 50%, male in 30% and
both male and female factors in 20%. In men, sperm count is important in determining
0
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infertility. Infertility is tested by semen analysis (spermiogram) in men. In normal individuals,
the sperm count is 20 million/ml. If the count result is below the normal value, it indicates that
the chance of reproduction is low. Absence of sperm in semen is an indicator of infertility.
Disorders in sperm morphology also play an important role in infertility.
Artificial insemination is performed on infertile couples by one of two methods, In vitro
Fertilization (IVF) or Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). IVF is the natural fertilization
process, brings the sperm and the egg together in culture. ICSI, on the other hand, is the
transfer of a single sperm into the egg with the help of a needle.
Hormonal irregularities, various infections, genetic reasons, and congenital problems can be
among the causes of male infertility. Some professions can reduce male reproductive success
due to exposure to harmfull factors. In addition, alcohol and cigarette consumption is shown
as an important reason in a stressful life as well as risky lifestyles such as obesity. Generally,
problems are reviewed in this paper.
Keywords: Infertility, Male infertility, Semen analysis, ICSI, IVF

1 ERKEK ÜREME SİSTEMİNE TEMEL BAKIŞ
Erkek genital organları, iç ve dış genital organlar olarak iki gruba ayrılırlar. İç genital
organlar: Testis, epididim, vaz (duktus) deferens, prostat ve seminal vezikül; dış genital
organlar: Skrotum ve penis’tir.

1.1 Skrotum
Testisi içine alan, deri ve fibromuskular yapıda bir torbadır. Skrotum cildi incedir ve üzerinde
çok sayıda ince kıllar, ter folikülleri ve özel kokuya sahip yağ folikülleri bulunur. Ciltte yoğun
olarak bulunan sinir uçları nedeni ile ısıya son derece hassastır. Deriye yapışık olan kas
tabakasının kasılması skrotumun büzülmesine ve küçülmesine neden olur. Bu olay
spermatogenez için gerekli ısının kontrolünde son derece önemlidir (Sancak ve diğ., 1999).
1.2. Testis
Skrotum içinde yer alan testisler, spermatozoonların yapıldığı organlardır. Testisler spermatik
kordon ile skrotum içinde asılı durur. Her bir testis 40 gr. ağırlığında, 5 cm. uzunluğunda ve
20 ml. hacmindedir. Yaşlı erkeklerde testisler daha küçük olabilir. Sol testis sağ tarafa oranla
yaklaşık 1 cm. daha aşağıda bulunmaktadır. Embriyonik hayatta testisler karın içinde bulunur
ve doğumdan önce (7-8. ayda) skrotuma inerler. Skrotumdaki sıcaklık vücut sıcaklığından 2⁰C
daha düşüktür. Testislerdeki sıcaklık artışı, seminifer tübül hücrelerinde harabiyete yol açarak
spermatogenezi engelleyebilmektedir. Testisler, spermlerin yapımı, depolanması, salgılanması
ve testosteron üretiminden sorumludurlar. Sperm yapımı seminifer tübüllerde, testesteron
yapımı ise Leydig hücrelerinde gerçekleşmektedir. Seminifer tübüller mediastinumda
birleşerek retetestisi oluşturur. Testis parankiması seminifer tübül adı verilen yapılardan
oluşmaktadır. Testis, fibröz septalarla 200-250 lobüle ayrılır. Her lobül 1-4 seminifer tübül
içerir. Her bir testis içinde yaklaşık 900 seminifer tübül bulunmaktadır (Kim ve diğ., 2002).
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Şekil 1.1.Erkek genital sistemi (Junqueira ve Carneiro, 2003).

Seminifer tübüller erkek üreme hücreleri olan spermatozoonları üretirken, interstisyel hücreler
de testiküler androjenleri salgılar (Junqueira ve Carneiro, 2003). Testislerin karın boşluğunun
dışında skrotum içinde yerleşimleri vücut ısısından 2-3°C düşük ısıda olmalarını
sağlarmaktadır. Testislerin, boyu 4-5 cm, eni 2,5 cm ve ön arka çapı 3 cm olup ortalama
ağırlıkları 14 gr’dır (Kierszenbaum, 2006). (Şekil 1.1).
1.3. Yardımcı Genital Bezler
Bu bezler prostat bezi, seminal veziküller ve bulboüretral bezlerdir (Junqueira ve Carneiro,
2003).
1.3.1. Prostat
Asit fosfataz, fibrinolizin ve sitrik asit sentezleyen prostat bezi yardımcı bezlerden en büyük
olanıdır. 30-50 adet dallanmış tübüloalveoler bezin oluşturduğu bir topluluktur; bu bezlerin
kanalları prostatik üretraya boşaltmaktadır. Prostat prostatik sıvıyı üretir ve bunun iç kısmında
biriktirmektedir. Bu sıvı ejakülasyon sırasında itme gücü için gereklidir. Prostat düz kas
liflerinden zengin, fibroelastik bağ dokusundan bir kapsül ile kuşatılmıştır. Kapsülden ayrılan
septumlar bezin içine doğru uzanarak lobları oluştururlar. Bezleri saran stroma da kapsülü gibi
çok miktarda düz kas lifi içeren fibroelastik bağ dokusudur. Prostatik bezlerin lümeninde
sıklıkla 0,2-2 mm çapında 6 glikoprotein yapısında küçük küresel cisimcikler bulunur. Bunlar
prostat taşları ya da korpora amilasea olarak isimlendirilirler (Weiss 1988, Noyan 1993,
Eşrefoğlu 2004).
1.3.2. Seminal Veziküller
Oldukça kıvrımlı seyreden, yaklaşık uzunlukları 15 cm. ulaşan bir çift tübüler bezdir
(Eşrefoğlu 2004). Kıvrımlı yapıya sahip olan bu tübüloalveolar bezlerin iç kısmından lümene
doğru uzanan salgı epitelinin döşediği bağ dokusu girinti ve çıkıntıları bulunmaktadır.
Mukoza dallı ve birbirine bağlantılar oluşturan petekli bir görünüme sahiptir. Mukoza
kıvrımları salgı granüllerinden zengin, yalancı çok katlı silindirik epitel ile kaplanmıştır
(Junqueira ve Carneiro, 2003). Prizmatik hücreler protein sentezleyen hücre özelliği
göstermektedir. Lamina propriya elastik liflerden zengindirler (Eşrefoğlu 2004). Seminal
veziküllerin visköz sarımsı sekresyonu, spermatozoayı aktivite eden fruktoz, sitrat, inositol,
prostaglandinler ve çeşitli proteinlerden zengindir. Bu bezler tarafından üretilen erkek üreme
sistemi ile ilgili karbonhidratlar seminal sıvıya salgılanırlar ve sperm motilitesi için enerji
kaynağı oluştururlar. Monosakkarid fruktoz bu karbonhidratlar içerisinde en fazla bulunanıdır.
İnsan ejakulatının %70’i seminal veziküllerden köken almaktadır. Epitel hücrelerin boyutları
ve salgılamadaki aktivitelerinin dereceleri testosterona bağlıdır (Junqueira ve Carneiro, 2003).
1.3.3. Bulboüretral Bezler (Cowper Bezleri)
Çapları 3-5 mm olan ve üretranın membranöz kısmına proksimal olarak yerleşip buraya açılan
bezlerdir (Junqueira ve Carneiro, 2003). Dış yüzünde iskelet kasları içeren bağ dokusu
2
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kapsülü ile kuşatılmışlardır. Bu kapsülden ayrılan septumlar organı lobüllere ayırmaktadır.
Septumların bağ dokusu elastik liflerden, düz kas ve çizgili kas liflerinden zengindir.
Sekretuar bölümü mukus salgılayan tek katlı kübik veya prizmatik epitel ile döşelidir
(Eşrefoğlu, 2004). Sekresyonu, kaydırıcı olarak görev yapan mukustur (Noyan, 1993). Bu
ürün galaktoz, galaktozamin ve siyalik asitten zengindir (Eşrefoğlu, 2004).
Normospermi

Normal semen parametreleri

Oligoazospermi

Normal değer aralığından düşük sayıda
sperm konsantrasyonudur.

Astenospermi

Hareketlilik için normal değerden düşük
değerli

Teratospermi

Morfoloji için normal değerden düşük
değerli

Azoospermi

Semende sperm bulunmaması

Aspermi

Semen bulunmaması

Oligoasthenoteratospermi

Morfoloji, motilite ve konsantrasyon için
referans değerden düşük.

Tablo 1.1. Sperm analizinde terminoloji (WHO 2010).

1.4. Makler Sayım Kamarasıyla Sperm Sayımı
Makler kamerası, üzerinde kareler çizili bir düzlem ile onun üzerine oturacak bir
kapaktan oluşmaktadır. Bu kapağın özelliği, alttaki düzlem üzerine oturtulduğunda, arada
sadece 10 mikronluk bir aralık kalmasıdır. Bu sayede spermler tek kat olarak bir düzlem
üzerinde yerleşmiş olurlar. Bu aralık sayesinde iki sperm birbirinin üzerinden geçemez.
Böylece iki boyutlu olarak spermler sayıldığında milyon cinsinden sperm sayısı ortaya çıkar.
Kameranın merkezinde ise ebatları 0,1 x 0,1 mm olan 100 adet kareden oluşan alt parça
bulunmaktadır. İyi karıştırılmış ve sulandırılmamış semen örneğinden küçük bir parça
alınarak makler kameranın merkezine konulur ve hemen üstü ikinci parça ile kapatılır (Şekil
1.2). Makler sayacında alt alta veya yan yana sütun oluşturacak biçimde sıralanan 10 karedeki
spermlerin toplamı 1 ml. sperm sayısını milyon olarak vermektedir (Makler,1980). (Tablo
1.1).

Şekil 1.2.Makler kamerasının sperm sayımı sırasında kullanım şekli (Makler, 1980)

1.5. Spermin yapısı
Olgun sperm hareketli olup baş ve kuyruktan oluşmaktadır. Baş, babadan oğula geçen tüm
genetik özellikleri taşır. Kuyruk, spermiuma hareketlilik sağlar. Bir bağlantı parçası ile baş
kuyruğa bağlanır (Kierszenbaum, 2006). Kuyruk üç parçaya bölünmüştür: Orta parça, esas
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parça ve son parça. Spermin baş ve kuyruk kısımları bir plazma membranı ile sarılıdır. Baş:
İnsan sperm başı, önden oval görünümlü yandan bakıldığında ise armut biçimindedir. Uç
kısma doğru gidildikçe incelmektedir (Şeftalioğlu, 2003).
Baş akrozomla sarılmış çekirdekten oluşur. Çekirdek yassılaşmış yoğun bir yapıdır.
Çekirdeğin ön yarısını akrozom örter ve lizozomlarda sıkça bulunan hidrolitik enzimler
(proteazlar, asit fosfatazlar, hiyaluronidaz, ve yanı sıra nöraminidaz) içermektedir. Genellikle
akrozom, özel bir tip lizozom olarak kabul edilmektedir. Akrozomal enzimler, ovositi saran
korona radiyata ve zona pellusida’yı sperm girişini kolaylaştırmak için döllenme anında
salınmaktadır. Bağlantı parçası, bir çift sentriyolün bulunduğu dar bir parçadır. Distal
sentriyol, sperm kuyruğunun merkezi parçası olan aksoneme kaynaklık yapmaktadır.
Kuyruğun orta parçası, sarmal olarak dizilmiş mitokondrilerin oluşturduğu tabaka, 9+2
mikrotübüler aksonem ve dış yoğun lifler adı verilen sperm boynundaki bağlantı parçasından
kuyruk boyunca uzanan dokuz uzamına seyreden kolonlardan oluşmaktadır. Orta parçanın alt
sınırı mitokondriyal sarmalın annulusta sonlanmasıyla belirgindir. Esas parça, kuyruğun en
uzun parçasıdır. Yedi dış yoğun lifçe sarılı (orta parçadaki dokuz liften farklı) merkezi
aksonem ve bir fibröz kılıftan oluşmaktadır. Fibröz kılıf, eş uzaklıktaki uzamına kolonlardan
çıkan dairesel iskelet tarafından oluşturulur. Hem dış yoğun lifler hem de fibröz kılıf, spermin
öne hareketi sırasında mikrotübüler kayma ve kıvrılma için sağlam bir iskelet oluşturan
proteinler olan keratin içermektedir. Son parça, dış yoğun lifler ve fibröz kılıfın erken
sonlanmasından dolayı, sadece aksonem bulunan kuyruğun çok kısa bir parçasıdır
(Kierszenbaum, 2006).
1.6. Erkek İnfertilitesi
Üreme yeteneğinin istek dışında azalması ya da kaybolmasına infertilite denilmektedir. Bir
başka ifade ile bir yıl süre ile herhangi bir doğum kontrol (kontrasepsiyon) yöntemi
kullanmadan ve düzenli (haftada en az iki) cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması
infertilite olarak tanımlanmaktadır (Rainsbury ve Viniker,1998). (Tablo 1.2).
Cinsel faktörler

1,7

Ürogenital enfeksiyonlar

6,6

Konjenital anomaliler

2,1

Kazanılmış faktörler

2,6

Varikosel

12,3

Endokrin bozukluklar

0,6

İmmünolojik faktörler

3,1

Diğer hastalıklar

3,0

İdiyopatik semen bozuklukları (OAT
50-75.1
sendromu) veya gösterilebilir bir neden
yokluğu
Tablo 1.2. 7,057 erkek arasında erkek infertilitesinin etiyoloji ve yüzde dağılımı (WHO, 2002).

2 LABORATUVAR İNCELEMELERİ
2.1. Semen Analizi
4
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Spermiyogram tetkiki 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası yapılmalıdır. Bunun yansıra 10 günü
aşan cinsel perhiz hareketliliği olumsuz etkilemektedir. Ayrıca doğru sonuca ulaşmak için 1-2
ay aralarla en az 3 defa tekrarlamak gereklidir. Analiz sonuçları birbirine %20 yakınlıkta ise
ilave örneklere gerek yoktur, %20’nin üzerinde ise tekrarlamak daha doğrudur (Guzick ve
diğ., 2001). (Şekil 1.3).
2.2. Semen Örneğinin Alınması
Spermiyogram analizinde en uygun numune alınım şekli laboratuvarda mastürbasyonla
olanıdır. İzole edilmiş ortamlarda alınması gereklidir. Zira duygusal (emosyonel) stres ve
gerilimin semen parametrelerinden özellikle volüm, sayım ve motilite üzerinde inhibitör etki
yapabilir. Diğer önemli bir nokta ise eller ve genital organlar sabunla iyice yıkanıp su ile
tamamen durulanmalıdır. Mastürbasyon sırasında sabun ve kayganlaştırıcı maddeler
kullanılmamalıdır (Guzick ve diğ., 2001). (Tablo 2.1).

Şekil 1.3 Makler kamerası mikroskobik görüntüsü (Makler, 1980)

Hacim (ml.)

1,5

pH

>7,2

Sperm konsantrasyonu (10⁶/ml.)

15

Total sperm sayısı(10⁶/ejukülat)

39

Hareketlilik (motilite, %)

40

Morfoloji (%)

≥4

Canlılık (vitalite, %)

58

Lökosit miktarı (10⁶/ml.)

<1.0

Tablo 2.1. Normal semen parametreleri (WHO, 2010).

3 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULANIŞI
İnfertilite, 12 aylık düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebe kalamama olarak
tanımlanmaktadır. Dünya genelinde üreme çağındaki çiftlerin %8 ila 12'sinin infertiliteden
etkilendiği tahmin edilmektedir (Vander ve diğ. 2018). Kadınlarda en yaygın infertilite
nedenleri, %40 over disfonksiyonu, %40 tubal ve pelvik patoloji iken; erkeklerde ise
spermlerdeki sayı ve hareket yönünden yetersizlik infertilite nedenleri arasında yer almaktadır
(Kızılkaya ve diğ. 2016). Her iki cinsiyette doğurganlığı etkileyen faktörler ise
hipogonadotropik hipogonadizm, hiperprolaktinemi, siliyer fonksiyon bozuklukları, kistik
fibroz, geçirilmiş enfeksiyonlar, yaşam tarzı ile ilgili çevresel faktörlerdir (Vander ve diğ.,
2018).
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İnfertil çiftlere yapılan oosit ve sperm ya da embriyoların işlenmelerini kapsayan yaygın bir
tedavi şekli olan yardımcı üreme tedavisinde genel amaç, sağlıklı bir bebeğin doğumunu
hedefleyen ve minimum düzeyde yan etkiye sahip bir gebelik elde etmektir. Yardımcı üreme
tekniklerinin uygulanmasında başarıyı etkileyen faktörler, yaş, daha önceki tedavi sayıları,
ovaryan yanıt, uterin reseptivite, transferi yapılan oosit sayısı ve semen kalitesidir (Çetin ve
Çetin, 2014)
3.1. Yumurtaların Toplanması
Menstürasyonun 2. ya da 3. günü doğrudan gonadotropin denilen yumurtalıkları uyaran ilaçlar
başlanır. Gonadotropinler ile tedaviye ortalama 7-10 gün süreyle devam edilir. Bu arada
yumurtalıklardaki gelişen folliküler sık aralıklarla yapılan ultrasonografik ve hormonal
incelemelerle (östrojen) takip edilir. Yumurta toplama işlemlerinin hemen hemen tamamı
vajinal yoldan yapılan ultrasonografi yardımıyla (transvajinal ultrasonografi) gerçekleştirilir.
Transvajinal uygulamada yumurtalıklar, vajene yerleştirilen bir ultrasonografi probu ile
görüntülenir. Vajen duvarından geçerek yumurtalığa doğru ilerletilen bir iğne aracılığı ile
buradaki folliküllerin içindeki sıvı aspire edilir. Yumurtalar toplandıktan ve sperm hücreleri
hazırlandıktan sonra İn vitro Fertilizasyon (IVF) ya da İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu
(ICSI) olmak üzere iki yöntemden biri ile dölleme işlemi gerçekleştirilmektedir (Çelik, 2011).
3.2. İn vitro fertilizasyon (IVF)
30 yıldan daha uzun süredir kullanılan bir yöntemdir. İlk kez 1978 yılında İngiltere’de
uygulanmıştır. Toplanan yumurtalar özel yöntemlerle hazırlanmış belli sayıdaki hareketli
sperm hücresi ile özel kültür sıvıları içinde bir araya konularak spermin kendiliğinden
yumurtanın içine girmesi ve onu döllemesi beklenir. Bir araya konulan sperm ve yumurtalara
daha sonra anne rahmini ortamını taklit eden cihazlarda (inkübatörler) bekletilirler. Bu işleme
kısaca IVF ya da tüp bebek işlemi denmektedir (Çelik, 2011).
1986’dan 1998’e kadar IVF siklusu başına doğum oranlarında %9 dan %25 e kadar artış
olmuştur. IVF prosedürü için toplanan semen swim up ya da gradient sentrifugasyon
yöntemleri ile işleme tabii tutulur. Düşük sperm konsantrasyonu durumlarında Percoll
gradient santrifugasyon yöntemi ile fertilizasyon kapasitesi daha fazladır. Ardından spermler
proteinle desteklenmiş ortamda kapasitasyonu gerçekleştirmesi için 4 saate kadar inkübe
edilir. Ovum başına yaklaşık en az 100000 kapasite olmuş sperm ovumla beraber inkübe edilir
ve 18 saat kadar sonra oositler fertilizasyon için incelenmektedir. Günümüzde en yaygın
kullanılan metotlardan biri olan IVF, oosit ve spermin laboratuvar ortamında bir tüp içerisinde
bir araya gelip fertilizasyonun kendiliğinden olması beklenmektedir (Kızılkaya ve diğ., 2016).
IVF yöntemi yalnızca infertilite tedavisinde kullanılan bir teknik olmamakla beraber
günümüzde genetik bozuklukların embriyo safhasında tanılanması için “preimplantasyon
genetik tanı” testi yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. IVF’nin endikasyonları; tubal hasar,
açıklanamayan infertilite, anovulasyon, endometritis, orta derecede erkek faktörüdür (Taşkın,
2019). IVF sürecinde hastanın ön hazırlığı, hekime yardım, hastaya destek anlamında
hemşirenin uygulayıcı ve klinisyen rolleri ön plandadır. Ayrıca bu süreçte duygusal destek de
önemlidir. Dancet ve arkadaşları (2011), IVF sonuçları bilinmeden önce hastaların tıbbi ve
hemşirelik personelinden duygusal destek beklediklerini belirtmişlerdir (Dancet ve diğ.,
2011). Huang ve arkadaşlarının (2019) aktardığına göre IVF infertil kadınlara umut verebilse
de tekrarlayan karmaşık invaziv prosedürler hastalar için duygusal ve fiziksel bir yük olabilir,
bu da anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğu gibi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir
(Huang ve diğ., 2019).
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3.3. İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI-mikroenjeksiyon)
Bu yöntem ilk kez 1992 yılında Belçika’da uygulanmış ve daha sonra dünyada
yaygınlaşmıştır. Önceleri çocuk sahibi olma şansı olamayan birçok infertil çifte oldukça
yüksek gebelik şansı sağlayan bu yöntemde. Özel bir mikroskop ve mikromanüpilatör denilen
aletler yardımı ile çok ince bir iğne içine alınan tek bir sperm hücresi yumurtanın içine
yerleştirilir. ICSI erkek infertilitesi için devrim sayılabilecek bir değişim yaratmıştır. Böylece
sperm sayısı çok düşük, sperm hareketleri yetersiz, sperm şekli bozuk olan infertil erkekler
çocuk sahibi olabilme şansını yakalamaktadırlar (Çelik, 2011).
Kullanılacak spermler ejekülattan ya da testis dokusundan aspirasyon veya ekstraksiyon
tekniğiyle sağlanır. ICSI’da gebelik oranı %30’dur (Speroff ve diğ., 2007). Obstrüktif
olmayan azospermisi olan hastalar bile spermatogenez olduğu sürece ICSI tekniği ile bebek
sahibi olabilmektedir. Testiküler azospermisi olan erkeklerde spermatogenez bozulmuş ve
spermi almak için cerrahi testis prosedürlerine ihtiyaç duyulmuştur (Westlander, 2020).
Günümüzde ICSI sadece tipik erkek faktörü vakalarında ve azospermili erkeklerde başarılı bir
şekilde kullanılmamakta, aynı zamanda oosit kriyoprezervasyonu gibi tekniklerin kullanımını
teşvik etmede de etkili olmuştur. ICSI'nın yardımcı üreme teknolojisinin yakın ve uzak bir
gelecekte rol oynamaya devam edeceği ve mikro manipüle edilmiş oositlerin mitokondriyal
tedavilerini içeren vakalarda veya in vitro spermataogenez yoluyla üretilen sperm hücrelerinin
kullanımı için büyük önem taşımaya devam ettiği görülmektedir. (Palermo ve diğ., 2017).
3.4. IUI (İntrauterin İnseminasyon- Aşılama)
Sperm yıkama teknikleri ile hazırlanmış sperm süspansiyonunun, uterus içine bırakılması
işlemidir. Amaç ovülasyon gününde servikal engeli ortadan kaldırarak, belirli sayıda spermin
uterus boşluğunda yumurtaya ulaşmasını kolaylaştırmaktır. İlk kez 1790’da Dr. Hunter
hastasına bu yöntemi uygulamıştır. İntrauterin inseminasyon (IUI), ovulasyona yakın uterin
kaviteye yıkanmış spermin enjekte edilmesi işlemidir. Erkekten alınan sperm hücreleri, direkt
uterus içerisine enjekte edilerek fertilizasyon noktasına daha yakın bir noktada bırakılır (Arıcı
ve diğ., 2012). Açıklanamayan infertilite gibi normal sperm parametreleri veya hafif erkek
faktörünün olduğu hastalarda ilk uygulanan tedavi şeklidir. IUI'nın amacı, fallop tüplerine
ulaşan sperm sayısını ve döllenme şansını artırmaktır. Başarı oranı %10-25’tir ve kadının yaşı
arttıkça başarı oranı düşmektedir (Taşkın, 2019). Kamath ve arkadaşlarının (2010)
çalışmasında, 35 yaşın üzerindeki kadınlarda IUI ile başarı oranında azalma eğilimi
belirtilmiş, 40 yaşından sonra başarı oranında önemli bir düşüş olduğu gösterilmiştir (Kamath
ve diğ., 2010).
İntrauterin inseminasyon işlemi için progresif hareketli sperm elde etmek için; sperm örneği
içerisindeki seminal plazma, debri, ölü spermatoza, anormal spermatozoa, lökosit ve diğer
hücre tiplerinden ayrıştırılmak için özel yıkama aşamalarından geçirilmektedir. IUI
uygulamasında semen hazırlamanın amacı normal spermi ejakulatın debrisinden ayırmaktır.
Günümüzde 3 temel sperm hazırlama metodu vardır. Birincisi “swim-up tekniği” olarak
bilinen spermin yüzme yeteneğine bağlı seçildiği yöntemdir. İkincisi, “gradient yöntemi”
olup, spermlerin yoğunluklarına göre ayrıştırıldığı yöntemdir. Üçüncüsü ise “konvansiyonel
yıkama ve santrifuj metodu” olup, tanısal prosedürler için kullanılır (Boomsma ve diğ., 2007).
İnseminasyondan yaklaşık 2 saat önce erkekten alınan taze sperm örneği swim up tekniği ile
hazırlanır. Bu yöntemde, seminal mayiden spermler özel bir yöntem ile ayrılır. Semen
toplanması için en uygun zaman 2-3 günlük cinsel perhiz sonrası işlem sabahıdır. Bu teknik
en iyi kalitede ve en güçlü spermlerin inseminasyon için ayrılmasını sağlamaktadır (Taşkın,
2019).
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3.5. Gamet İntrafallopian Transferi (GIFT)
Bu teknik, ovulasyon indüksiyonunun ardından laparoskopi ile alınan oositlerin spermlerle
beraber kateter aracılığıyla doğrudan fallop tüplerine transfer edilmesidir. Bu teknikte kadının
en az bir adet fonksiyonel overe ve fallop tüpüne sahip olması gerekir. Başarı oranı %3040’tır. Açıklanamayan infertilite, endometriyozis, servikal mukusun spermlerin yaşaması için
uygun olmadığı durumlar ve sperm motilitesinin düşük olması gibi durumlarda endikedir
(Taşkın, 2019). Gamet intrafallopian transferi (GIFT), pelvik inflamatuar hastalık, tubal
hastalık veya ektopik gebelik hikayesi olan kadınlara uygun olmamaktadır. GIFT’in in vitro
fertilizasyon (IVF) tekniğine göre avantajı, tekniğin laparoskopi altında uygulanması
sebebiyle iki günlük laboratuvar inkübasyon süresi ve embriyonun uterin kavite içerisine
yerleştirilmesi adımlarının elenmiş olmasıdır (Taşkın, 2019). Laboratuvar teknikleri geliştikçe
GIFT’in yerini IVF almıştır çünkü; GIFT daha invazivdir, daha az tanısal bilgi sağlamakta ve
optimum gebelik şansı için ikiden fazla over transferi gerektirir ki bu da yüksek sayılı çoğul
gebelik riskini artırmaktadır. Bu nedenle, günümüzde GIFT’in ana endikasyonu,
fertilizasyonun vücut dışında olmasından dolayı bazı hastalarda olan dini ve etik kaygıları
önlemektedir (Akın ve Şahin, 2020).
3.6. Embriyo Transferi
Genellikle yumurta toplanmasından iki-üç gün sonra yapılır. Ancak bazen embriyo transferi
5.–6. güne kadar geciktirilebilir ve blastokist aşamasında transfer edilebilir. Transfer için
normal gelişen embriyo veya embriyolar seçilir. Transfer edilecek embriyo sayısı birçok
ülkede hastanın yaşına ve embriyo kalitesine göre değişir ve farklılıklar gösterir. Ülkemizde
35 yaş altındaki ilk 2 denemede 1 embriyo, 35 yaş altında ikinci denemeden sonra ve 35 yaş
üstünde 2 embriyo transferine izin verilmektedir (Çelik, 2011).
Embriyo transferi implantasyon değildir, implantasyon transferden 4-6 gün sonra oluşur.
Genelde en iyi klinik gebelik oranı ve çoğul gebelik oranı arasında ilişki vardır. 2-4
embriyonun transfer edilmesiyle en iyi gebelik sağlanırken, çoğul gebelik oranları ikiden fazla
embriyonun transferi halinde önemli ölçüde yükselmektedir. Birden fazla embriyo transfer
edilirken komplikasyon oranı artmaktadır. IVF yoluyla annelerden doğan bebekler arasında
ikizlerin erken doğma olasılığı tekillere göre 12 kat, düşük doğum ağırlıklı olma olasılıkları
16 kat ve solunum komplikasyonları veya sarılık olma olasılıkları yaklaşık 5 kat daha fazla
olarak saptanmıştır (Sazonova ve diğ., 2013). Buna dayanarak birçok ülke embriyo transferi
yönteminde, transfer edilecek embriyo sayısına sınır koymuştur. Olumlu prognoza sahip 35
yaşın altındaki hastalar için, yalnızca tek bir embriyo transfer edilmeli ve ikiden fazla embriyo
transfer edilmemelidir. 38-40 yaşlarındaki hastalar için üç ve 41-42 yaşlarındaki hastalar için
beşten fazla bölünme aşamasındaki embriyonun transfer edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İki
veya daha fazla IVF döngüsü başarısız olan veya daha az olumlu bir prognoza sahip olan
hastalar ek bir embriyo alabilmektedir. 43 yaşın üzerindeki hastalar için ise sınır
bulunmamaktadır (Amerikan Komitesi, 2013).
4 ERKEK FERTİLİTESİ VE RİSKLİ YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
4.1. Erkek Fertilitesi
Son 50 yıldır yapılan araştırmalarda semen kalitesinde düşüş eğilimi olması, gelecekte erkek
fertilitesi ile ilgili endişelere neden olmuştur (Merzenich ve ark., 2010). Avustralya’da tüm
infertil olgularının yarısı erkek faktörü olup genel nüfus içinde 20 erkekten birinin infertil
olduğu belirlenmiştir (McLachlan ve DeKrester 2001).
İnfertilite sorunu yaşayan çiftlerde ve yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) başarısında etkili
olan faktörler hormonal stimülasyona cevap, sperm kalitesi, kaliteli embriyo sayısı ve yaşam
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biçimi davranışlarıdır. İnfertilite sorunun çözümünde ve YÜT başarısında olumlu etkileri olan
yaşam biçimi davranışları ile ilgili infertil çiftin yapabilecekleri katkılar ile olumlu sonuçlar
almak mümkündür. Erkeğin fertilitesi ile ilişkili en çok araştırılan ve öneriler sunulan yaşam
biçimi davranışları, sigara içme, alkol, kafein, madde bağımlığı, obezite, zayıflık, beslenme,
egzersiz, çevresel zararlı maddeler/ meslek, strestir (Revonta ve diğ., 2010). (Şekil 4.1).
4.2 Riskli Yaşam Biçimi Davranışları
4.2.1. Sigara
Sigara, fertilite ve yardımcı üreme teknikleri tedavisini en fazla etkileyen yaşam biçimidir.
Sigara reprodüktif toksindir. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre infertilite riski 1,6 kat daha
fazladır. Günde >20 sigara içenlerde seminal mayide kadmiyum oranı artmıştır. Yaş, sigara
içme süresi, seminal kadmiyum ile semen yoğunluğu arasında negatif korelasyon bulunmuştur
(Mostafa 2010).
4.2.2. Alkol
Alkol bilinen bir teratojen olmakla birlikte tüketilme miktarı ile infertilite riski ile ilişkisi net
değildir. Aşırı alkol kullanımı, testis atrofisine, impotansa, libidonun azalmasına ve sperm
sayısının azalmasına sebep olur (Anderson, ve diğ. 2010; Pramanic, 2012 ).
4.2.3. Kafein
Kafein tüketiminin fertilite üzerine etkisinin tüketilen miktara bağlı olduğu belirtilmektedir.
Kafein alımı ile kötü (bozuk) semen parametresi arasında bir ilişki olduğuna ait kanıt
bulunmamaktadır (Klonoff-Cofen 2005).
4.2.4. Keyif Verici İlaç Kullanımı (Uyuşturucu Maddeler)
Esrar, Leydig hücrelerini ve sperm hareketliliğini, akrozom reaksiyonunu, testosteron
üretimini azaltır, spermatogenezisi negatif etkiler. Anabolik steroid ve kokain kullanımı
semen kalitesini olumsuz etkileyebilir (Anderson ve diğ., 2010).
4.2.5. Beden Kitle İndeksi
Yağ dokusundaki artış, testosteronun östrojene dönüşümü arttırır ve sonuçta kanda testosteron
düzeyi azalır. Sperm sayısı %20 azalır, sperm kalitesi düşer, testis bölgesindeki yağ oranı
artar, bölgedeki ısıyı yüksek tutar ve sperm üretim ve kalitesini düşürür. Yapılan birçok
çalışma beden kitle indeksi 30 kg/m2 ve daha yüksek olan erkeklerin sperm kalitesi üzerine
önemli olumsuz etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Hammiche ve diğ., 2012) Erkekte BKİ <20
kg/m2 ile> 25 kg/m2 arasında olduğunda sperm kalitesini azaldığı bulunmuştur (Homan ve
diğ., 2007)
4.2.6. Beslenme
Çinko eksikliğinin çeşitli araştırmalarda spermatogenezi olumsuz etkilediğine dair bulgular
olmasına rağmen, patofizyolojisi tam olarak açıklanamamıştır. İnfertil ve ferftil erkekler
karşılaştırıldığında meyve tüketiminin az olması oligospermiye neden olduğu belirlenmiştir
(Wong ve diğ., 2000).
4.2.7. Meslek ve Çevresel Zararlı Maddeler
Yaşam tarzımızda mesleklerin önemli etkisi bulunmaktadır. Bazı meslekler uzun süre oturma
nedeniyle (banka, bilgisayar programcılığı vb.) hareket kısıtlığı nedeniyle skrotum
çevresindeki havanın sirkülasyonunu engelleyerek ayrıca sıkı iç çamaşırı, dar pantolonlar
9
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tercihi nedeniyle ısı artışı yüzünden sperm sayısını azaltarak, anormal sperm oluşumuna
neden olur (Pramanic, 2012).
İşyerlerinde çok fazla kimyasal ve fiziksel ajan kullanılmaktadır. %95’inin üreme üzerine
olumsuz etkileri saptanmıştır. Çevre kirliliğine neden olan pestisitler (tarım ilacı), civa, ,
kurşun, organik solventler, radyasyon ve yapıştırıcı gibi maddeler üreme ve fetal gelişim
üzerine olumsuz etkileri belirlenmiştir (Anderson ve diğ., 2010) Glikol etere maruz kalanlarda
sperm sayısında azalma, (Cherry ve diğ., 2008), mesleki kimyasallara maruz kalma
oligoastenospermiye neden olmaktadır (Mendiola ve diğ., 2008). Elektrik ve manyetik alanın
etkileri de tartışma konusudur (Homan ve diğ., 2007). Sperm sayısını pestisitlerde maruz
kalmada %40 azaltmaktadır (Olivia ve diğ., 2001). Fitalat (boya sanayinde kullanılan)
maruziyeti ve infertilite ilişkili bulunmuştur (Duty ve diğ., 2003).
4.2.8. Boş Zamanı Değerlendirme Şekli
Cep telefonu kullanımının yapılan bazı çalışmalarda, sperm sayısı ve hareketliliği ve canlı
kalma süresi üzerine negatif etkileri olduğunu belirlenmiştir (Fejes ve diğ., 2005; Mendiola ve
diğ., 2009; Pramanic, 2012).
Sheynkin ve arkadaşlarının (2005) yaptıkları çalışmada skrotal ısı artışına neden olan
faktörlerden birinin de diz üstü bilgisayar kullanımı olduğu belirtilmişlerdir. 38oC’nin
üzerinde sauna, jakuzi gibi sıcak ortamlarda 30 dakikadan fazla durmak skrotal ısı artışına
neden olarak anormal sperm oluşumuna neden olmaktadır (Pramanic, 2012).
4.2.9. Oksidatif Stres
Çeşitli olumsuz çevresel faktörler ve yaşam biçimi (sigara, alkol, obezite, çevre kirliliği vb)
antioksidan aktivitesinin azalmasına, serbest radikallerin artmasına neden olarak oksidatif
stres nedeniyle erkek üreme sistemini etkilemektedir. Oksidatif stres DNA hasarına neden
olur ve hücre bölünmesini engeller. Anormal sperm sayısında artışa, sperm sayı ve
hareketliliğinde azalmaya neden olduğu düşünülmektedir (Anderson ve diğ., 2010).
4.2.10. Stres ve erkek infertilitesi
Psikolojik stres ve infertilite ile arasındaki ilişki karmaşıktır. Stres infertilite nedeni iken aynı
zamanda infertilite de strese neden olabilmektedir. Psikolojik stres, anormal sperm üretiminin
artmasına, sperm hareketli ve normal sperm oranının ve yoğunluğunun azalmasına, neden
olmaktadır.(Teskereci ve Öncel 2012). İnfertil erkekler, cinsel ilişkide performans azalması,
impotans, anksiyete gibi stres faktörleri nedeniyle de doğal gebelik elde etmede güçlük
yaşayabilirler (Anderson ve diğ., 2010).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada da Türkiye’deki infertilite vakaları giderek artmakta ve bu durum küresel bir sorun
olmaktadır. Doğal olmayan gıdalar (hormonlu ve GDO’lu), radyasyon (cep telefonu ve diz
üstü bilgisayarın aşırı kullanımı), sağlımızı olumsuz etkileyen riskli yaşam biçimleri vb.
durumlar bunu tetiklemektedir. Sağlıklı yaşam biçimlerini kazanma konusunda uzmanlardan
yardım alınmalıdır ve bu hizmetler ulaşmak kolaylaştırılmalıdır. Gelecekte bireylerin
sağlıklarını korumak amacıyla dengeli ve doğal bir yaşam tarzını benimsemeleri ve buna
uygun davranışlarda bulunmaları fertilite açısından da önemlidir.
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İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ SİYASİ
MƏDƏNİYYƏTƏ TƏSİR İSTİQAMƏTLƏRİ
DIRECTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AFFECTING POLITICAL CULTURE
Nigar ADİLOVA
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, ORCID. 0000-0002-7096-1742
XÜLASƏ
Müasirləşən dünyada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsiri aktual
mövzulardan biridir. Yeni texnologiyalar siyasi sistemlərdə, siyasi kommunikasiya üsullarında və
mədəniyyətdə etdiyi dəyişikliklərlə siyasi mədəniyyəti də əhəmiyyətli dərəcədə yeniləmək potensialına
malikdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, İKT siyasi mədəniyyətlərə iki istiqamətdə texnoloji imkanlar və media imkanları vasitəsilə təsirə edir. Birinci istiqamət texnoloji imkanlarla
əlaqəlidir ki, yeni texnologiyaların tətbiqi siyasi davranışların dəyişilməsini, siyasi fəallığı və legitimliyi
təmin edə bilir və bununla da daha çox instusional səviyyədə demokratikləşməyə şərait yaradır. Yeni
texnologiyaların hər hansı siyasi fəaliyyəti sadələşdirilmiş şəkildə təklif etməsi, müəyyən siyasi
prosesdə vətəndaşlara lazım olan mərhələri aşmaqda bələdçilik etməsi, nəzarəti həyata keçirməsi və s.
insanları davranışlarında dəyişiklik etməyə və siyasi fəallığa sövq edir. Bu baxımdan, bir sıra ölkələrdə
xüsusi internet və mobil tətbiqlər vasitəsilə vətəndaşların seçki fəallığının artırılmasına və eləcə də
namizədlərin öz seçiciləri ilə birbaşa əlaqəsinin yaradılması ilə siyasi inamın gücləndirilməsinə şərait
yaradılır. Bəzi ölkələrdə yeni texnologiyalardan (Estoniyada blokzəncir texnologiyaları, Braziliyada
“Serenata de Amore” platforması) şəffaflığın artırılması və mənfi siyasi meyl və davranışların aradan
qaldırılması üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, e-hökumətin yaradılması vətəndaş-dövlət
münasibətlərdə bərabərliyi, hesabatlılığı, səmərəliliyi artırmaqla, vətəndaşların inamını, siyasi
mövqelərini və həmçinin, siyasi meyllərini dəyişməyə imkan verir. Digər tərəfdən isə, yeni
texnologiyalar yeni medianı formalaşdırır. Bununla cəmiyyətlərin mədəniyyətinə və dolayısı ilə də
onların siyasi dünyagörüşlərinə, dəyərlərinə, siyasi biliklərinə dəyişikliklər gətirilir. Yeni media
informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə digər istiqamətdə təsirini əhatə edir.
Bu təsir informasiya bolluğu ilə yanaşı, həm də qlobal səviyyədə rəqəmsal bölünmə ilə əlaqəlidir.
İnternet şəbəkələrinə, texnologiyalarına və bacarıqlarına malik güclü dövlətlər digər dövlətlərə təsir
etmək imkanlarından irəli gələrək daha professional şəkildə öz yumşaq siyasətlərini (xüsusilə də liberal
dəyərləri yaymaq məqsədilə) həyata keçirirlər və dövlətlərin mədəniyyətinə təsir vasitəsilə siyasi
mədəniyyətlərini də dəyişməyə çalışırlar.
Açar sözlər: İKT, siyasi mədəniyyət, yeni media, rəqəmsal bölünmə
ABSTRACT
The impact of information and communication technologies on political culture is one of the
actual issues in the modern world. New technologies have the potential to significantly renew
political culture through changes in political systems, methods of political communication and
culture. It was revealed by research that ICTs influence political cultures in two directions through technology and the media. The first direction is related to technological opportunities,
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the application of new technologies can ensure a change in political behavior, political activism
and legitimacy, and thus create conditions for democratization especially in institutional level.
New technologies can offer any political activity in a simplified way, guide citizens to overcome
the necessary stages in a certain political process, exercise control over activities, and etc.
encourages people to change their behavior and become more politically active. In this regard, in
a number of countries, through special Internet and mobile applications, possabilities are created
to increase the electoral activity of citizens, as well as to strengthen political trust by establishing
direct contacts between candidates and their voters. In some countries, new technologies
(blockchain technologies in Estonia, the Serenata de Amore platform in Brazil) are used to
increase transparency and eliminate negative political tendencies and behaviors in society. At the
same time, the creation of e-governments allows to change the trust, political attitudes, as well as
political values of citizens by increasing equality, accountability and efficiency in citizen-state
relations. On the other hand, new technologies are shaping new media. This changes the culture
of societies and, consequently, their political outlook, values and political knowledge. The new
media covers the impact of information and communication technologies on political culture in
another direction. This impact is due not only to the abundance of information, but also to the
digital divide at the global level. Powerful states with Internet networks, technologies, and
capabilities pursue their soft policies more professionally (especially in order to spread liberal
values) and seek to change political cultures in other countries by influencing their cultures,
based on their ability to influence other states.
Keywords: ICT, political culture, new media, digital divide
GİRİŞ
Tədqiqat işinin aktuallığı və yeniliyi. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaların insanların,
cəmiyyətlərin həyatına geniş şəkildə daxil olması, onların sürətli inkişafı ilə əlaqədardır. Hələ 1960-ci
illərdə Murun irəli sürdüyü qanuna əsasən İKT-lərin inkişafı hər 2 ildə 2 dəfə artır. Bu təcrübi nəticə
müasir dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətin bütün sferaları və eləcə də
siyasi mədəniyyət üçün niyə bu qədər əhəmiyyətli və aktual olduğunu başa düşməyə imkan verir.
Xüsusilə də, mobil telefonların rahat və ucuz istifadəsi və onların internetlə bağlılığının təmin edilməsi
ilə demək olar ki, vətəndaşların İKT -lər vasitəsilə siyasətə təsir imkanlarının genişləndiyi, siyasi
meyllərin və siyasi davranışların dəyişdiyi müşahidə edilir. Siyasi mədəniyyətə təsir edən bu yeniliklər,
xüsusilə, informasiyanın, texnologiyaların vasitəsilə biliyin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması
ilə əlaqədardır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 21-ci əsr cəmiyyəti “informasiya və bilik cəmiyyəti”
adlandırılmışdır. [6; 1766] Bununla yanaşı, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları siyasi
davranışlara və kommunikasiya formalarına da mühüm təsirə malikdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə
e-hökumət yaranır ki, bu da münasibətlərdə şəffaflığı, hesabatlılığı, səmərəliliyi artırmaqla,
vətəndaşların inamını, siyasi mövqelərini və eyni zamanda da, davranışlarını dəyişməyə imkan verir.
Digər tərəfdən, yeni texnologiyalar yeni medianı formalaşdırır ki, bununla da cəmiyyətlərin
mədəniyyətinə və dolayısı ilə də onların siyasi dünyagörüşlərinə, dəyərlərinə, siyasi biliklərinə
dəyişikliklər gətirilir. Bu baxımdan, mövzu çox aktual məsələləri əhatə etməklə yanaşı, informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsirini yeni baxışdan – həm texnoloji, həm
media vasitəsi kimi, izah etməyə çalışır.
Tədqiqat işinin məqsədi. Siyasi mədəniyyətlərin yenidən formalaşmasının hansı istiqamətlərdə baş
verdiyini müəyyən etmək tədqiqat işinin əsas araşdırma obyekti kimi müəyyən olunmuşdur.

KONGRE KİTABI

178

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

İstifadə olunan metodlar. Tədqiqat zamanı bir sıra nəzəri və təcrübi elmi metodlara müraciət
olunmuşdur. İstifadə olunan əsas elmi metodlar sistem yanaşması, təhlil və müşahidə metodu olmuşdur.
ƏSAS HİSSƏ
İKT-nin inkişafı və cəmiyyətə təsir konsepsiyaları
Tarixən cəmiyyətlərin inkişafı informasiyanın yayılması və artması ilə əlaqədar baş vermişdir.
İnformasiyanın saxlanılması, ötürülməsi texnikalarının inkişafı elmi inkişaf etdirərək, eyni zamanda, bu
prosesdə özü də dəyişmiş və yenilənmişdir. Müasir dövrə qədər informasiya proseslərindəki yeniliklərin
beynəlxalq səviyyədə böyük təsirlərinə əsasən dörd informasiya inqilabı müəyyən olunmuşdur. Birinci
informasiya inqilabı yazının kəşfi ilə baş vermişdir və informasiyanın saxlanılması, ötürülməsi
baxımından əhəmiyyətli mərhələ olmuşdur. İkinci informasiya inqilabı 1445-ci ildə Qutenberqin çap
maşını ixtira etməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Kitab çapının kəşf edilməsi ilə böyük informasiyanın
saxlanılması və ötürülməsi asanlaşmışdı. Bu hadisə elmin növbəti töhfələri üçün şərait yaratmışdı.
Üçüncü informasiya inqilabı isə əhəmiyyətli dərəcədə çoxlu məlumatın saxlanilmasına və emalına
imkan verən elektron hesablayıcı maşınların- kompyuterlərin yaradılması olmuşdu. Eyni zamanda, bu
ixtira informasiyanın daha təhlükəsiz və uzunmüddətli saxlanmasına şərait yaratmışdı.
Onu qeyd etmək lazımdır ki, informasiya inqilabları sənaye inqilabları ilə yanaşı müşahidə olunmuşdur.
Belə ki, informasiya inqilabları elmin, öz növbəsində sənayeninin inkişafına təkan vermişdir. Birinci
sənaye inqilabının müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə o qədər də yaxından əlaqəsi
olmasa da, ikinci sənaye inqilabı müasir kommunikasiya texnologiyaları üçün bir başlanğıc olmuşdur.
Daniel Bell ikinci sənaye inqilabını elektrik və kimyəvi innovasiyalarla əlaqələndirərək qeyd edirdi ki,
bu sənaye inqilabının nəticəsində telefon, teleqraf və radio kimi kommunikasiya texnologiyaları
meydana çıxmışdı. Üçüncü sənaye inqilabı isə elekronlaşmış texnologiyaların meydana gəlməsi,
rəqəmsal dünyaya keçidi təmin etmişdir. Kompyuterlərin və telekommunikasiyaların yaranmasını da
D.Bell sənaye inqilabı kimi qiymətləndirmişdir.
Kommunikasiya sahəsində ən böyük inkişaf isə internetin yaranması ilə mümkün olmuşdur. Süni
intellekt, ağıllı robotlar, əşyaların interneti məhz dördüncü sənaye inqilabının təcəssümüdür. Bu
inqilabın nəticisə olan müasir İKT özündə naqilsiz internet vasitəsilə işləyən mobil kompyuter
cihazlarını, əskidən mövcud olan yenilənmiş radio və televiziya yayımlarını, eyni zamanda, ən müasir
İKT hissələri olan süni intellekt və robotları əhatə edir. Bütün bu informasiya kommunikasiya
texnologiyaları insanların biliklərini, dünya baxışlarını, dəyərlərini və inancları dəyişir. Bununla siyasi
mədəniyyətlər də transformasiyaya məruz qalır.
İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması artıq üçüncü sənaye inqilabı ilə başlayır. Bununla əlaqədar
olaraq, müxtəlif informasiya cəmiyyəti konsepsiyaları ortaya çıxır. Bu konsepsiyaların hər biri
postindustrial nəzəriyyələrin müxtəlifliyidir. İctimaiyyətin inkişafını “mərhələlərin növbələşməsi” kimi
qiymətləndirən bu nəzəriyyə tərəfdarları onun formalaşmasını iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı, sənaye və
xidmət sənayesindən sonra “dördüncü” - informasiya sektorunun üstünlüyü ilə əlaqələndirirlər [3; 6].
İlk “informasiya cəmiyyəti” paradiqmasi 1960-ci illərdə D. Bell tərəfindən yaradılmışdı. Alim industrial
cəmiyyəti əvəz edən postindustrial cəmiyyətdə əsas rolu informasiya və biliyin oynayacağını qeyd
edərək, informasiya cəmiyyətində idarəçiliyin demokratiyaya söykənən savadlı və peşəkarlardan asılı
olacağına və belə bir mühitdə dövlətin siyasi proseslərdə rolunun daha da artacağına inanırdı.
“Şəbəkələr cəmiyyəti” nəzəriyyəsinin yaradıcısı Manyuel Kastelsin fikrinə görə isə, sənaye
cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçid edən yeni mühitdə güc informasiya və kommunikasiya
şəbəkələrini “proqramlaşdıran” və onlara nəzarət edən və bunları digər şəbəkələrlə əlaqələndirənlərin
əllərindədir” [4;454].
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətlərin həyatında oynayacağı rolu Amerika
yazıçı və futuristi Elvin Toffler isə üçüncü dalğa və yeni sivilizasiyanın yaranması kimi
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qiymətləndirmişdi. Onun fikrincə, mikroelektron inqilab insan intellektinin gücünü artırır, texnoloji
yeniliklər cəmiyyətin sosial strukturuna təsir edir. Müəllifə görə, ikinci sənaye dalğasında dövrün
tələbinə uyğun olaraq, standartlaşma, ixtisaslaşma, sinxronlaşma, konsentrasiya, maksimallaşma və
mərkəzləşmə əsas dəyər və tələbləri əks etdirirdisə, artıq yeni – informasiya- texnologiya dalğasında bu
tələblər dəyişməyə məhkumdur. Çünki bol informasiya axını insanlara, cəmiyyətlərə avtonomluq,
müstəqillik gətirir. Artıq özünüreallaşdırma, özünüifadə, fərqliliklərin ortaya çıxması və ona tolerant
baxışın formalaşmasını tələb edən yeni dəyərlər standartlaşmanı, maksimallaşmanı, mərkəzləşməni
inkar edir.
Toffler həmçinin qeyd edir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının yaratdığı meyllər yeni
institutların da formalaşmasını şərtləndirir. Yeni dövr yeni yanaşmalar, yeni fikirlər, yeni bacarıq və
biliklər tələb edir. Hətta, o, əski güclü liderlərin belə artıq müasir problemləri həll etmək üçün güclərinin
yetmədiyini qeyd edərək bildirir ki, keçən əsrin sonlarından etibarən liderlər- hətta “ən yaxşıları” belə
ona görə yararsız hala gəliblər ki, onların fəaliyyət göstərməli olduqları institutlar köhnəlib [3; 141].
Qeyd edilən yanaşmaların hamısı onu göstərir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları
cəmiyyətlərə və onların sosial, siyasi, mədəni strukturuna necə güclü təsirə malikdir. Bu təsir hər gün
daha da yenilənir və fərqli istiqamətlərdə siyasi baxışlara, siyasi biliyə, siyasi inama və davranışlara
nüfuz edir.
Müasir dövrdə texnologiyaların bütövlükdə mədəniyyətə təsirini öyrənən kaptologiya elmi mövcuddur.
Kaptologiya kompüterləri inandırıcı texnologiyalar kimi tədqiq edir. Bu elm sahəsi ümumiyyətlə
inandırma (təsir, motivasiya, davranış dəyişikliyi və s.) və hesablama texnologiyası arasında üst-üstə
düşən məqamları araşdırır. Kaptologiya üzrə məşhur araşdırmaçı B.J. Fogg texnologiyaların üç yolla
insan davranışlarına təsir edə biləcəyini vurğulayır. Bunlar alətlər (xüsusi tətbiqlər və s), media (yəni
kommunikasiya vasitəsi olaraq interaktivlik və hekayə danışmaq yolu), sosial aktor (yeni sosial rollar,
fiziki görünüşlər təklif etməklə) funksiyalarıdır. Bu yolla informasiya kommunikasiya
texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsir istiqamətlərini də araşdırmaq mümkündür.
İKT-nin siyasi mədəniyyətə texnoloji baxımdan təsir imkanları
Yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi sistemə, eləcə də, siyasi mədəniyyətə
təsiretmə istiqamətlərindən biri texnoloji imkanların daim genişlənməsi və texnologiyaların bir-biri ilə
inteqrasiyası, yəni, texnoloji konvergensiyanın təsirləri ilə əlaqəlidir. Yeni texnologiyalar,
texnologiyaların bir-birilə əlaqələnməsi (süni intellekt internetlə, sosial şəbəkələrlə, media internetlə
əlaqələnir) və onların bütün dövlətlərdə tətbiqinin həyata keçirilməsi cəmiyyətlərin yeni biliklərinin,
baxışlarının, həyat tərzlərinin, tələblərinin formalaşmasına səbəb olur. Yeni texnologiyaların
sadələşdirilmiş fəaliyyəti təklif etməsi, hər hansı proses boyu vətəndaşlara bələdçilik etmək imkanları,
nəzarətin həyata keçirilməsinin təmini insanları davranışlarında dəyişiklik etməyə və fəallığa sövq edir.
[6; 23-30] Bu hal siyasi davranışların dəyişilməsi və siyasi fəallığın artırılması baxımından da
qiymətləndirilə bilər. Misal üçün onu qeyd edə bilərik ki, dünya praktikasında bir sıra ölkələrdə xüsusi
softvare tətbiqlər vasitəsilə insanların seçki fəallığının artırılmasına və eləcə də namizədlərin öz
seçiciləri ilə birbaşa əlaqəsinin yaradılması ilə siyasi inamın gücləndirilməsinə şərait yaradılmışdır.
(“Capwiz” tətbiqi nümunə ola bilər) Bu istiqamətdə digər nümunə isə bir çox dünya ölkələrində mobil
tətbiqlər vasitəsilə seçkilərin keçirilməsidir. Həmin ölkələrdə bu cür seçki texnologiyasının tətbiqi ilə
seçki iştirakçılığının artdığı müşahidə olunmuşdur.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə bu istiqamətdə təsirinə, həmçinin,
hökumət proseslərində və dövlətlə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqədə dramatik dəyişikliyə potensial
şəraitin yaradılmasını aid etmək olar [7; 2443].
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Bu dramatik dəyişiklik e-demokratiyanın və e-hökumətin yaranması ilə özünü göstərir. E-demokratiya –
vətəndaşların hökumətlə və onun agentləri ilə (və ya əksinə) məsləhətləşmə və səsvermə də daxil
olmaqla iştirak etdiyi elektron proseslərdir. E-demokratiya həm hökumət, həm də vətəndaş tərəfindən
yönləndirilən ikitərəfli prosesdir. Hökumətin idarə etdiyi e-demokratiyada hökumət işi mərkəzdən
kənarlara doğru elektron şəkildə çatdırılir. Dəyişiklik prosesi yuxarıdan aşağıya doğru gedir. Hökumətlər
vətəndaşlarla məsləhətləşmək və ya onların fikrini əldə etmək üçün elektron interfeys yaradırlar. Bu,
mövcud siyasi kommunikasiya və məsləhətləşmə modellərinin yeni yollarını yaradan dəyişiklik
prosesidir.
İKT-nin demokratik proseslərdə həyata keçirdiyi transformasiya yalnız yeni vasitələr (e-poçt, forumlar,
sənədlərə onlayn çatımlılıq kimi) təmin etməsində deyil, parallel olaraq, hökümətin həyata keçirdiyi
idarəçiliyin vətəndaşın yönləndirdiyi idarəçiliklə dəyişməsinə şərait yaratmasıdır. Vətəndaşların həyata
keçirdiyi e-demokratiya – aşağıdan yuxarıya baş verən dəyişiklik prosesidir. Vətəndaşlar öz diskurslarını
əks etdirən və əhatə edən e-poçt siyahıları, müzakirə tabloları, yazışmalar və veb-saytlar da daxil
olmaqla İKT tətbiqləri yaradır və onları inkişaf etdirirlər. Xüsusilə, veb.1 texnologiyalarının veb.2
texnologiyaları ilə əvəz olunması, Veb 3.0 və Veb 4.0 texnologiyalarının tətbiqi buna şərait yaradan əsas
amillərdir. Veb 2.0 “interaktiv veb” olaraq, istifadəçilərin məzmunu oxuma, yaratma və sosial
platformalarda digər istifadəçilərlə əlaqə qurma,Veb 3.0 texnologiyaları alqoritmik qərarverməyə əsasən,
hansı mövzunun vacib, uyğun olub-olmadığını müəyyən etmə (spam, fake neüs), Veb 4.0
texnologiyaları isə mobil qurğularda bu texnologiyalardan istifadə imkanlarını təmin edir [9; 50]. Bu
texnologiyalar vasitəsilə yaradılan tətbiqlərin köməyi ilə hökumətin fəaliyyətinə istər birbaşa (bölüşülən
iştirak), istərsə də bilavasitə (ictimaiyyət, media və ya siyasi təsir) təsir etmək imkanı olur. Lakin
vətəndaş tərəfindən yönləndirilən e-demokratiyanın bütün dövlətlərdə təmin olunması müəyyən
maneələrlə məhdudlaşır. Çünki, bu cür demokratiyanın təmin olunması üçün vacib olan şərtlər İKT-yə
çatımlılığın, yəni resusrların və İKT bacarıqlarının əldə olunmasıdır.
Müasir dövrdə bir çox dövlətlər yeni informasiya texnologiyalarından siyasi davranışların və hislərin
dəyişilməsi, yenilənməsi məqsədilə geniş istifadə edirlər. Eyni zamanda, idarəçilikdə şəffalığı artırmaq
üçün süni intellektdən istifadə olunmağa başlanılır. Məsələn, Estoniya siyasi idarəetmədə blokzəncir
texnologiyasından istifadə etməyə başlayan ilk real dövlət olmuşdur [1; 176].
Siyasi davranışların dəyişilməsinə, eyni zamanda da siyasi mədəniyyətin inkişaf etməsinə nail olmaq
məqsədilə vətəndaş cəmiyyətləri də süni intellekt və blokzəncir texnologiyalarından istifadə edirlər.
Məsələn, Braziliyada rüşvət hallarının azalması və hakimiyyətə inamın artırılması üçün xüsusi qrup
tərəfindən “Serenata de Amor” platforması yaradılmışdır. Bu platformada bütün işləri robotlar həyata
keçirir. 2016-ci ildən mövcud olan layihə nəticəsində yüzlərlə dövlət nümayəndəsinin rüşvət və qanun
pozuntusu aşkar edilərək, robotlar tərəfindən sosial şəbəkələrdə (telegram, facebook, github) paylaşılmış
və lazımi dövlət orqanlarına müraciət olunmuşdur [10]. Bu cür texnologiyalar, eyni zamanda,
məmurlarda nəzarət altında olduqları hissini oyadaraq, onları müəyyən mənfi davranışlardan çəkindirə
və siyasi mədəniyyətin müsbət yöndə inkişafına şərait yarada bilər.
Digər tərəfdən, yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bütün dövlətlərdə tətbiqi məqsədilə
inkişaf etmiş dövlətlərdə mövcud olan texnoloji yeniliklər inkişaf etməkdə olan və zəif dövlətlərə də
gətirilir və beləliklə, dövlətlərin strurktur konvergensiyası, yaxınlaşması təmin edilir. Bununla da,
mədəniyyətin, eyni zamanda siyasi mədəniyyətin dəyişməsi də müşahidə olunur.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə media kimi təsir imkanları
Yeni informasiya sistemlərinin birinci nəsli zaman və məkan sədləri üzərindən asan kommunikasiyani
təmin etməyə xidmət edir. Müasir zamanda bu kommunikasiya informasiya/məzmun şəbəkəsi üçün
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geniş imkanları təmin edən yeni (rəqəmsal) mediaya əsaslanır [8; 3822]. Yeni media həm dövlətlər
tərəfindən milli şüurun inkişafı, milli dəyərlərin təbliği və hakimiyyətə loyallığın artırılması, həm
partiyalar, maraq qrupları tərəfindən tərəfkeşlərin siyasi baxışlarının və seçimlərinin formalaşdırılması,
həmçinin də qlobal səviyyədə siyasi proseslərin izlənilməsi, qiymətləndirilməsi və yumşaq güc
siyasətlərinin yerinə yetirilməsi baxımından siyasi mədəniyyətin formalaşmasında çox böyük rol
oynayır. Bu gün qlobal siyasi kommunikasiya demək olar ki, yeni mediaya əsaslanır. Xüsusilə, Covid-19
pandemiyası bu tendensiyanı daha da genişləndirmişdir.
İKT-nin siyasi mədəniyyətə media vasitəsi ilə təsiri texnoliji yeniliklərlə ortaya çıxan, qlobal və yerli
səviyyədə müşahidə olunan rəqəmsal bölünmə də ilə sıx əlaqəlidir. Belə ki, dövlətlərin siyasi
mədəniyyətləri əvvəllərdən də milli xüsusiyyətlərinə görə fərqli idisə, müasir dövrdə İKT-nin yayılması
ilə bu fərq daha da dərinləşmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, 1990-ci illərdə rəqəmsal bölünmə
konsepsiyaları ortaya çıxmışdır.
Rəqəmsal bölünmənin İKT-nin siyasi mədəniyyətə təsiri ilə onunla əlaqədardır ki, ilk informasiya
kommunikasiya texnologiyaları qərb ölkələri və ABŞ-da yarandığı üçün, bu, həmin dövlətlərə sonrakı
texnoloji inkişafda daha geniş imkanlar vermişdir. Daha inkişaf etmiş dövlətlər isə digər dövlətlərə təsir
edə bilmək imkanlarını əldə edirlər. İnternet şəbəkələrinə, texnologiyalarına və bacarıqlarına malik
güclü dövlətlər bu baxımdan qlobal səviyyədə “açıq internet” tələbi ilə çıxış edirlər. Çünki informasiya
kommunikasiya texnologiyaların ilk funksiyasi olan media vasitəsilə öz yumşaq siyasətlərini (xüsusilə
də liberal dəyərləri yaymaq məqsədilə) həyata keçirmək imkanına malik olurlar. Digər dövlətlər isə bu
potensiala sahib olmadıqlarından təbii ki, öz mədəniyyətlərinin təbliğində geridə qalırlar. Müasir dövrdə
kinolar, televiziya, beynəlxalq xəbər agentlikləri və nəşriyyatları, internetin daha çox Qərb dünyasından,
xüsusilə də ABŞ-dan, qaynaqlanan informasiyanı paylaşması müşahidə olunur. Bu o deməkdir ki,
inkişaf etməkdə olan dünyanın əldə etdiyi informasiyanın əhatə dairəsi çox zaman limitlidir [8; 3310].
Rəqəmsal bərabərsizlik dünyasının az resursa və imkanlara malik olan dövlətlərə münasibətdə bu
tendensiyanı bir çox tədqiqatçılar “media imperializmi”, “mədəni imperializm” və hətta “informasiyamaliyyə totalitarizmi” terminləri ilə ifadə edirlər [ 2; 158].
Buna cavab olaraq, digər bir sıra dövlətlər informasiya axınının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
iddiaları ilə çıxış edirlər. Onlar, müvafiq olaraq, dövlət maraqlarına xidmət edən tənzimlənən
informasiya siyasətini həyata keçirirlər. İnformasiya bərabərsizliyi bəzi dövlətləri internetə qadağalar və
senzura tətbiq etməyə sövq edir. Çünki media və internet qlobalizasiya və Qərb fərdiçilik mədəniyyətini
yayan vasitələr kimi qəbul olunur. Məsələn, müasir İranda internetin istifadəsi müəyyən dərəcəyə qədər
həvəsləndirildiyi və onun İslam mədəniyyətinin və ideologiyasının yayılmasında istifadə edildiyi halda,
Qərb təbliğatı kimi qəbul olunan saytlar, mənəviyyatın pisləşməsi, başqa sözlə, mədəni və siyasi
baxımdan zərərli hesab olunan materiallar və informasiya bloklanır və onlara çatımlılıq icazəsi aradan
qaldırılır [8; 3312].
Qeyd edilənlərlə yanaşı, internet mediası informasiya və biliyə birbaşa çatımlılığın yeni forması olan
e-mədəniyyəti və zamanla, onun da yeni tiplərini ortaya çıxarır. Bu termin yeni texnologiya ilə onun
müxtəlif məqsədlər üçün tətbiqi (xüsusilə, informasiya və kommunikasiya) və müvafiq baxışlar,
dəyərlər və normalarda dəyişikliyə aiddir [8; 3820]. Əgər e-mədəniyyət formalaşırsa, eyni qaydada
e-siyasi mədəniyyət də ortaya çıxır. Bura internetdə müşahidə olunan siyasi aktivliyi, siyasi fikir
mübadiləsini, online siyasi etiraz dalğalarını aid etmək olar. Həmçinin, müasir dövrdə internet
platformalarından yeni virtual kimliklərin yaradılması üçün də istifadə olunur. 2015-ci ildə yaradılmış
ilk bit millət, elektron millətçilik meylləri, pan-birliklər, qlobal hərəkatlara üzvlük və s. yeni siyasi
mədəniyyətlərin formalaşmasının göstəricilərdir.
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NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏ
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi müasir
zamanda ən aktual mövzulardan biridir. Tarixən də yeni texnologiyalar və informasiya vasitələri
cəmiyyətlərin mədəniyyətinə, sosial strukturuna, siyasi sisteminə əhəmiyyətli dərəcədə təsirə malik
olmuşdur. İnformasiya cəmiyyəti konsepsiyaları bu təsirin hansı istiqamətlərdə cərəyan etdiyini müxtəlif
aspektlərdən izah etməyə çalışır.
Dördüncü sənaye inqilabı dövründə və qloballaşan mühitdə İKT-nin siyasi mədəniyyətə və struktur
komponentlərinə təsiri daha geniş əhatəyə malikdir. Yeni texnologiyalar həm öz ilk media funksiyasi,
həm də yeni texnoloji imkanları ilə siyasi bilik, siyasi baxış və davranışlara nüfuz edə bilir. Texnoloji
konvergensiya struktur konvergensiya ilə birgə cəmiyyətlərin mədəniyyətləri və eləcə də siyasi
mədəniyyəti dəyişir. Struktur konvergensiya dövlətlərin siyasi institutlarının yenilənməsinə səbəb olur
ki, siyasi formal institutlar da öz növbəsində qeyri-formal institutları, yəni siyasi mədəniyyətin yenidən
formalaşmasını həyata keçirir. Süni intellekt, bulud və peyk texnologiyaları, internet platformaları və
mobil tətbiqlər dövlətlərin inkişafını təmin etməklə yanaşı, vətəndaşlarla hökumət arasında
kommunikasiyanı asanlaşdırır və demokratikliyi təmin edir.
Eyni zamanda, siyasi mədəniyyətin formalaşmasında əsas rola malik olan siyasi kommunikasiya və
siyasi sosiallaşma agentləri reformasiya olunur ki, bu da siyasi mədəniyyətə təsir baxımından yeni
imkanların qazanılması deməkdir. Yeni media siyasi mədəniyyətlərin bu istiqamətdə təsirində
əhəmiyyətli rol oynayır. Digər tərəfdən, rəqəmsal bölünmə və qlobal internet yumşaq güc siyasətinin
həyata keçirilməsi və müasir e-kimliklər yaratmaqla cəmiyyətlərin siyasi mədəniyyətlərinin
transformasiyasına potensial şərait yaradır.
Bütün qeyd edilənlərdən belə bir nəticə əldə edilir ki, müasir cəmiyyətlərdə mədəniyyətlərin
transformasiyası iki istiqamətdə baş verir. Bunlardan birincisi yeni informasiya kommunikasiya
texnologiyaları da daxil olmaqla, müasir texnologiyaların, digəri isə “rəqəmsal bolunmə” yə malik
dünyada daha çox informasiya və texnoloji yeniliklərə malik güclü tərəflərin mədəniyyətinin təsiri ilə
müşahidə olunur. Təbii ki, hər iki istiqamətdə olan təsirlər inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə və zəif
dövlətlərdə daha çox özünü göstərir. İnkişaf etmiş dövlətlər isə yalnız bir istiqamətdə -dördüncü sənaye
inqilabının təsirinə məruz qalaraq dəyişir. Bununla yanaşı, yeni informasiya kommunikasiya
texnologiyaları həm məqsədyönlü (süni) şəkildə (media təsir, yumşaq güc), həm də obyektiv olaraq
(yeni texnologiyalar yeni düşüncə, dəyər və davranışlar formalaşdırır) siyasi mədəniyyətə təsir edir və
onu dəyişir. Yəni, siyasi mədəniyyətlərin müasir dövrdə transformasiyası qaçılmaz haldır, ancaq
ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə bu təsir fərqli şəkildə cərəyan edir. Bəzi cəmiyyətlərdə siyasi mədəniyyətinin
dəyişməsi daha çox məqsədli (süni) şəkildə həyata keçir, bəzi cəmiyyətlərdə isə obyektiv dəyilşiklik baş
tutur. Bir sıra cəmiyyətlərdə təsir onun əski siyasi mədəniyyətini dağıtmaqla, digərlərində isə inkişaf
etdirərək dəyişir. Bu dəyişiklik həm kütləvi, həm fərdi şəkildə baş verir. Yeni təsirlərə mənfi və müsbət
əks əlaqə cəmiyyətlərin daxili dəyərləri və tələbləri ilə əlaqədar olaraq özünü göstərir.
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YARATICI PERFORMANSIN ARTIŞINDA ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE
İŞYERİNDEKİ POZİSYONUN ETKİSİ
Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR
Artvin Çoruh Üniversitesi, ORCID.0000-0003-2665-1795

ÖZET
Örgütsel özdeşleşme, bir çalışan kendisini çalıştığı organizasyona ait olarak kabul ettiğinde ve
kariyerinin geri kalanını o organizasyonda sürdürmek istediğinde gelişir. Yaratıcılık,
çalışanların işleri ile ilgili yeni fikirler, yeni davranışlar, yeni kavramlar, yeni tasarımlar, yeni
prosedürler üretme yeteneği olarak ifade edilir. Örgüt ile özdeşleşmiş çalışanların örgüte daha
fazla yararlı olmak için yaratıcı performanslarını artırmaları organizasyonlar için yaşamsal bir
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, çalışanlar açısından örgütsel özdeşleşmenin ve
işyerindeki pozisyonun yaratıcı performans üzerindeki etkisini analiz etmektir. Ayrıca
verilerin analizinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Araştırma
verileri Artvin İlinde faaliyet gösteren 5 çay fabrikasındaki 103 çalışandan anket yoluyla
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın güvenilirlik ve geçerliliği sağlandıktan sonra betimleyici istatistik sonuçlarından
demografik bilgiler elde edilmiştir. Aynı zamanda korelasyon analizi, tek yönlü ANOVA ve
regresyon analizleri uygulanmıştır. Korelasyon analizinde örgütsel özdeşleşme ve yaratıcı
performans arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu, buna karşın pozisyon ile örgütsel
özdeşleşme ve yaratıcı performans arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır.
Araştırmanın regresyon sonuçları, örgütsel özdeşleşme ve pozisyonun yaratıcı performansı
olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak
organizasyon yöneticilerinin çalışanların organizasyonla daha fazla özdeşleşmelerini
sağlayacak yönetim uygulamalarını ve her pozisyondaki çalışanların yaratıcı düşüncelerini
deneme inisiyatifi vermeleri önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel özdeşleşme, pozisyon, yaratıcı performans.
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND WORK POSITION
ON THE INCREASE OF CREATIVE PERFORMANCE
ABSTRACT
Organizational identification develops when an employee considers himself to belong to the
organization in which he or she works and wants to continue the rest of his career in that
organization. Creativity is expressed as the ability of employees to produce new ideas, new
behaviours, new concepts, new designs, and new procedures related with their jobs. It is of
vital importance for organizations that employees who are identified with the organization to
increase their creative performance in order to be more useful to the organization. The aim of
this study is to analyse the impact of organizational identification and position at workplace
on creative performance in terms of employees. In addition, it is to make suggestions based on
the results obtained from the analysis of the data. Research data were gathered from 103
employees in 5 tea factories operating in Artvin Province by the way a questionnaire. The
data obtained were analysed using the SPSS 25 statistical program. The reliability and validity
of the study was provided, and then descriptive statistics, correlation, one-way ANOVA, and
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regression analyses were applied. In correlation analysis, it was understood that there was a
significant and positive relationship between organizational identification and creative
performance, whereas there was no significant relationship between position and
organizational identification and creative performance. The regression results of the study
showed that organizational identification and position positively and significantly affect
creative performance. Based on the results of the research, it was recommended that the
managers should apply the management practices that will enable the employees to identify
with the organization more and also they should give the initiative to the employees in all
positions to try their creative ideas.
Keywords: Organizational identification, position, creative performance.
GİRİŞ
Yaratıcı performans rekabetçi iş dünyasında önemli örgütlere büyük avantajlar sağlar
(Nonaka, 1991; Zhou, 2003). Çalışanların yaratıcı performansını artırmaya yönelik destekler
iş dünyasında 21. Yüzyılda Endüstri 4.0 ile daha fazla önem kazanmıştır (Chang & Teng,
2017, p. 134; Sima, Gheorghe, Subi´c, & Nancu, 2020). Örgütsel özdeşleşme çalışanların
kendilerini ne derece örgütün bir üyesi olarak tanımladıkları ve ne ölçüde örgütün değerleri,
markası ve yöntemleri ile bütünleştiği duygusunu ifade eder (Schuh, Van Quaquebeke,
Göritz, Xin, De Cremer, & van Dick, 2016; Ciampa, Sirowatka, Schuh, Fraccaroli, &
van Dick, 2021). Örgütsel özdeşleşmenin, çalışanın örgüte ait olma duygusu ve örgütteki
rolünün farkındalığı olmak üzere iki yönü vardır (Zappalà, Toscano, & Licciardello, 2019;
Hui, Qun, Nazir, Mengyu, Asadullah, & Khadim, 2020). Çalışanların örgütün bir parçası olma
konusunda istekliliklerinin göstergesi olan örgütsel özdeşleşme örgütler için çok önemlidir
(Zappalà vd., 2019). Y kuşağı çalışanlarda örgütsel özdeşleşme yaratıcılığı etkilerken işe
bağlılık da örgütsel özdeşleşme ile çalışanların yaratıcılığı arasında aracı rol oynamaktadır
(Hui et al., 2020). Çalışanların zindelik durumları (Carmeli, McKay, & Kaufman, 2014),
duygusal zekaları (Darvishmotevali, Altinay, & De Vita, 2018), kurumsal sosyal sorumluluk
çalışanların yaratıcı performanslarına katkı sağlamaktadır (Abdullah, Ashraf, & Sarfraz,
2017). Örgütsel özdeşleşmenin, örgütsel vatandaşlık ve performans değerlendirme arasındaki
ilişkide (Lu, Yue, Han, & Chen, 2018) ve sürdürülebilir organizasyonlar için yönetici desteği
ve değişim kararlılığı arasındaki ilişkide de rolü bulunmaktadır (Zappalà vd., 2019). Örgütsel
özdeşleşme iş tatminini etkilemekte ve çalışanlar örgütle özdeşleştikçe işlerinden duydukları
memnuniyetleri de artmaktadır (Başar & Basım, 2015). Yaratıcı performans etkileyen pek çok
faktörün olduğu literatürde yer almıştır (Tang, 2017). Yaratıcı performansı, çalışanların
pozitif duygu durumları, içsel motivasyonları, meraklı ve deneyime açık kişilikleri gibi pek
çok faktör olumlu etkilemektedir (Amabile, 1983; De Dreu, Baas, & Nijstad, 2012). Bu
çalışmada örgütsel özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerindeki etkisi incelenecektir.
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel davranış alanındaki pekçok faktör üzerindeki etkisi
araştırılmıştır (Mael, & Tetrick, 1992). Ancak, literatürde örgütsel özdeşleşmenin çalışanların
yaratıcı performanslarına katkısını inceleyen az çalışmaya rastlanmıştır (Abdullah et al.,
2017). Örgütsel özdeşleşmenin ve yaratıcı performansın örgütler için yaşamsal önemi olması
(Baer & Frese, 2003; Carmeli, Gershon, & Waldman, 2007; Tuna, Bacaksiz, & Harmanci
Seren, 2018) dikkate alındığında örgütsel özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerindeki
etkisinin araştırılması literatürde önemli bir açığı kapatacaktır.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel özdeşleşme çalışan ve organizasyon arasındaki potansiyel ilişkiyi yansıtabilecek kilit
bir psikolojik durum olarak görülür (Hui vd. 2020). Örgütsel özdeşleşme, bir çalışan kendisini
çalıştığı organizasyona ait olarak kabul ettiğinde ve kariyerinin geri kalanını o organizasyonda
sürdürmek istediğinde gelişir (Cheney & Tompkins, 1987). Mael ve Ashforth (1992) örgütsel
özdeşlemeyi bireyin kendisini üyesi olarak kabul ettiği bir organizasyona aidiyet veya birlik
algısı olarak tanımlamıştır (p. 103). Örgütsel özdeşleşmenin literatürde pek çok tanımı
yapılmıştır. Hall, Schneider, & Nygren’e göre (1970) örgütsel özdeşleşme, “organizasyonun
ve bireyin hedeflerinin giderek daha entegre ve uyumlu hale geldiği süreçtir” (p. 176-177).
Ashforth ve Mael’in (1989) tanımında örgütsel özdeşleşme “Herhangi bir belirli davranış
veya duygusal durumla mutlaka ilişkili olması gerekmeyen algısal bir bilişsel yapıdır” (p. 21).
Yapılan tanımlar incelendiğinde çoğunluğunda bağlılık, sadakat, memnuniyet, dayanışma ve
destekleme duygusu ve bütünleşme gibi ortak noktalara vurgu yapılmaktadır. Söz konusu
ortak noktalar dikkate alındığında örgütsel özdeşleşme, çalışanın organizasyona karşı güçlü
minnet duygusu ile organizasyonu sahiplenmesidir. Bir çalışanın örgütü ile özdeşleşmesinin
geliştirilebilmesi için (Hall vd., 1970; Riketta, 2005);
1- Organizasyonun kariyer planının terfilerin organizasyon içinden sağlanması ve nispeten
yavaş ilerleme esasıyla oluşturulması,
2- İş rotasyonu yaparak çalışanların pozisyona odaklanmaları yerine özdeşleşmeleri için bir
bütün olarak organizasyonun odağa yerleştirilmesi,
3- Çalışanlara, dışarıdan gelen güçlü baskıların ortak düşman olarak gösterilip içerideki
birlikteliğin pekiştirilmesi,
4- Organizasyonun kendisinin olduğu kadar toplum ve çalışanları için de yüce hedefleri
olduğuna çalışanları ikna etmek,
5- Çalışanların kendilerini içeride bir, dışarıda ise özel hissetmeleri için rozet ve üniforma
gibi semboller kullanılması,
6- Sorumlulukların paylaşımı, ortak karar alma ve mükemmel bir düşey/dikey bilgi akışına
dayalı bir yönetim felsefesi,
7- Yaptıkları işi seven ve vefa duygusu yüksek çalışanların işe alınması ve onlara değer
verilmesi şeklinde uygulamalar yararlı olacaktır.
1.2.Yaratıcı Performans
Yaratıcılık, çalışanların işleri ile ilgili yeni fikirler, yeni davranışlar, yeni kavramlar, yeni
tasarımlar, yeni prosedürler üretme yeteneği olarak ifade edilir. Yaratıcılık, eski problemlere
farklı bakış açısıyla görüp yeni çözümler geliştirmektir. Bu bakımdan yaratıcılık etkinlik ve
etkililik artışını sağlar (Wang & Netemeyer, 2004, p. 806). Amabile ve Pratt’a göre (2016, p.
158) yaratıcılık bireysel veya küçük gruplar halinde çalışan bireyler tarafından yeni ve yararlı
fikirler üretilmesidir. Yaratıcılık kavramı ile ilgili tanımlamalar ışığında yaratıcılık
performansı, işlerini yaparken çalışanlar tarafından sergilenen yeni davranışların ve üretilen
yeni fikirlerin miktarı olarak tanımlanmıştır (Wang & Netemeyer, 2004, p. 806). Yaratıcı
performans için temel oluşturabilecek unsurlar ise yapılan iş ile ilgili yeterli bilgi, teknik
beceri ve uzmanlık, alanında bilgi, birikim ve yetenek olarak kendini sürekli geliştirmektir
(Amabile & Pratt, 2016, p. 160). Çalışanların daha fazla yaratıcı performans ortaya
koyabilmeleri otonom bir çalışma ortamına, yaptıkları işin ilgi alanlarına girmesine, tutkulu
ve meraklı olmalarına ve yeterli motivasyona sahip olmalarına bağlıdır (Kratzer, Leenders, &
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van Engelen, 2004; Amabile & Pratt, 2016, p. 172; Kratzer & Mrożewski, 2021).
Organizasyonlar yaratıcı performans potansiyeli yüksek kişileri işe alıp onlardan fikir üretim
takımları oluşturarak yaratıcı performansın göstergelerinden olan yeni bilgiler ve teknolojiler
geliştirmeleri ve organizasyonun ürettiği ürün veya hizmetlerde yenilik yapılmış olur. Ayrıca
faaliyetlere katkı sağlayan süreçlerin gelişimi sağlanır. Bunun için söz konusu inovasyon
takımlarının yüksek bir yaratıcı performans ortaya koymaları için organizasyon yöneticileri
tarafından iyi yönetilmeleri gerekir (Nijstad & Stroebe, 2006, p. 210-211)
2. HİPOTEZ GELİŞTİRME
2.1. Örgütsel Özdeşleşmenin Yaratıcı Performans Üzerindeki Etkisi
Sadakat, dayanışma ve kader paylaşımı olarak nitelenen örgütsel özdeşleşmenin (Patchen,
1970), iş tatmini (Başar ve Basım, 2015), işe kapılma (Karanika-Murray, Duncan, Pontes,
& Griffiths, 2015), iş davranışı (Ashforth, 2016; Blader, Patil, Packer, 2017), bilgi paylaşımı
(Subba, 2019), örgüte duygusal bağlılık (Marique, Stinglhamber, Desmette, & Goldoni, 2014)
ve örgütsel stres (Eksi, Ozgenel, & Demirci, 2020) gibi örgütsel davranış alanında konu olan
pek çok faktör üzerindeki etkisi ve onlarla ilişkisi araştırılmıştır. Aşırı iş yükü ve örgütsel
ortamdaki handikapların yaratıcılığı azaltıcı bir etkisi olduğu önceki araştırmalarda
belirlenmiştir (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996). Pakistan’da şirketlerin
sosyal sorumluluk uygulamalarından sorumlu 322 çalışanın katıldığı bir araştırmanın
(Abdullah vd., 2017) sonucunda şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarının yaratıcı
performans üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin olumlu aracı rolü olduğu
görülmüştür. Örgütsel özdeşleşmeyi sağlayan faktörlerden işte ve iş dışında çalışana verilen
destek de yaratıcı performansa önemli katkı sağlamaktadır (Madjar, Oldham, & Pratt, 2002).
Yarı deneysel olarak yapılan başka bir çalışmada (Shalley, 1995), deneklere bir hedef
konularak değerlendirmeye tabi tutulacağı söylenen ve yalnız çalışan deneklerin yaratıcı
performansları diğerlerinden daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde
yöneticilerin yakın takibinde çalışan personelin yakın takipte çalışmayanlara göre daha az
yaratıcılık ortaya koydukları başka bir ifade ile yöneticilerin gözetimi altında çalışmayan
ancak yönetici tarafından bilgi aktarımı ve geri bildirim sağlanan çalışanların daha yüksek
yaratıcılık sergiledikleri görülmüştür (Zhou, 2003). Hirst, van Dick, ve van Knippenberg’in
(2009) çalışmasında ise takımla özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerinde direkt etkisi
olmadığı ancak bu etki üzerinde yaratıcılık çabasının tam aracı etkisi olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Bu çalışmada literatürde görülen eksikliği gidermek ve örgütsel özdeşleşmenin
yaratıcı performans üzerinde doğrudan etkisinin olup olmadığını test etmek üzere aşağıdaki
hipotez geliştirilmiştir.
H1: Örgütsel özdeşleşmenin yaratıcılık performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi
vardır.
2.2. İşyerindeki Pozisyonun Yaratıcı Performans Üzerindeki Etkisi
Organizasyonda bulunan iş pozisyonları hiyerarşik bir şekilde yapılandırılmaktadır.
Organizasyonun büyüklüğüne göre pozisyonlar genellikle en üst CEO/Genel Müdür ile en ast
yardımcı hizmet çalışanları olarak belirlenir. Organizasyonda en merkezi pozisyon en üst
pozisyon olarak kabul edilmelidir (Perry-Smith & Shalley, 2003, p. 96). Yaratıcılık daha önce
denenmemiş bir şey yapmaya çalışmayı da içerdiğinden risk almayı gerektirir. Üst
pozisyonlarda çalışanlar için risk alma daha kolay olduğundan (Woodman, Sawyer, & Griffin,
1993, p. 312) ast pozisyondakilere göre daha fazla yaratıcı performans ortaya koyabilirler
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(Perry-Smith & Shalley, 2003, p. 99). Bu bakımdan çalışanın işyerindeki pozisyonu
yaratıcılığını artırmada artırma potansiyeline sahiptir (Cai, Khapova, Bossink, Lysova, &
Yuan, 2020). Ancak, Çin’de orta büyüklükte 61 firmada 266 çalışan üzerinde yapılan bir
araştırmada (Miao & Cao, 2019) ise çalışanların pozisyonu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. Literatüre bakıldığında bu alanda daha fazla araştırmaya gereksinim olduğu
açıktır. Bu nedenle, çalışanların pozisyonlarının yaratıcı performansları üzerinde etkisinin
olup olmadığının test edilmesi için aşağıdaki hipotez kurgulanmıştır.
H2: İşyerindeki pozisyonun yaratıcılık performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi
vardır.
3. YÖNTEM
Bu çalışmada örgütsel özdeşleşmenin ve pozisyonun yaratıcı performans üzerindeki etkisini
incelemek için korelasyon, Tek Yönlü ANOVA ve regresyon analizleri kullanılmıştır.
Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. Analizler SPSS 25 istatistik programı kullanılarak
yapılmıştır.
Örgütsel
Özdeşleşme

H1
Yaratıcı
Performans

İşyerindeki
Pozisyon

H2

Şekil 1. Araştırma modeli

3.1. Örneklem
Artvin ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren beş tane çay fabrikasında sürekli kadroda ve
farklı pozisyonlarda çalışan 132 personel araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. İlgili fabrika
yöneticilerinden alınan izinden sonra rastgele örneklem yöntemi ile 2019 yılı Aralık ayında
çalışanlara dağıtılan anketler ile veriler toplanmıştır. Ankete 103 çalışan katılmış olup geri
dönüş oranı %78 olarak gerçekleşmiştir.
3.2. Veri Toplama Araçları ve Prosedürü
Araştırma kapsamında anket uygulanacak çalışanların örgütsel özdeşleşme algılarını ölçmek
için Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen örgütsel özdeşleşme ölçeği, yaratıcı
performans algılarını ölçmek için de Wang ve Netemeyer, 2004) tarafından geliştirilen
yaratıcı performans ölçeği kullanılmıştır. Her iki ölçek de Likert tarzında (1=kesinlikle
katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum) ve tek boyut olarak 6 maddeden oluşmaktadır.
4. ANALİZ SONUÇLARI
4.1. Demografik Bulgular
Katılımcıların büyük çoğunluğu %83,5’i (86) erkektir. Yaş aralığı olarak katılımcıların
%36,9’u (38) 36-45 yaş arasındadır. Katılımcıların %38,8’inin (40) işyerlerindeki kıdemleri
20 yıldan fazladır. Eğitim düzeyleri bakımından lise mezunları %31,1 oranı (32) ile
çoğunluğu oluşturmakta iken önlisans ve lisans mezunları toplamının %50,5 olduğu ve bu
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sonuç ile çalışanların yarıdan fazlasının üniversite eğitimi aldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya
katılanların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Sayı

Yüzde

Kadın
Erkek
Toplam

86
17
103

83,5
16,5
100

Sayı

Yüzde

3

2,9

19
38
29
14
103
Sayı
29
21
12
13
14
9
5
103

18,4
36,9
28,2
13,6
100
Yüzde
28,2
20,3
11,7
12,6
13,6
8,7
4,9
100

Yaş
18-25
26-35
36-45
46-55
56+
Toplam
Pozisyon
İşçi
Ustabaşı/Usta
Memur
Tekniker/Teknisyen
Teknik şef/Mühendis
Kısım müdürü
Müdür/Müd. Yard.
Toplam

Aylık Gelir
3000 TL ya kadar
3000 TL-5000 TL arası
5000 TL +
Toplam
İşyerindeki Kıdemi

Sayı

Yüzde

46
44
13
103

44,7
42,7
12,6
100

Sayı

Yüzde

20

19,4

17
8
18
40
103
Sayı
7
9
32
23
29
3
103

16,5
7,8
17,5
38,8
100,0
Yüzde
6,8
8,7
31,1
22,3
28,2
2,9
100

1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam
Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise veya dengi
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Katılımcıların işyerindeki pozisyonlarına ilişkin oluşturulan soru kategorik yapıda (7
kategorili: 1-İşçi-…7-Müdür/Müd. Yard.) olduğu için güvenilirlik ve geçerlilik analizi
yapılmamıştır. Ölçeklerin geçerlilikleri keşfedici faktör analizi ile test edilmiştir.
Değişkenlerin faktör yükleri 0,50’nin üzerinde ve oldukça yeterli olduğu belirlenmiştir (Field,
2009). Analizde elde edilen Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değerleri kullanılan ölçeklerin faktör
analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin güvenilirlik düzeyinin tespiti için
Cronbach’s Alpha değeri (α) kullanılmış olup güvenilirlik için oldukça iyi kabul edilen değer
,800’ün üzerinde olduğu görülmüştür (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014). Faktör ve
güvenilirlik analizlerinin sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Faktör ve Güvenilirlik Analizleri Sonuçları
Ölçekler
Örgütsel Özdeşleşme
(ÖÖ)
Yaratıcı Performans
(YP)

KONGRE KİTABI

Cronbach’s
Alpha (α)

KMO

Yaklaşık
χ2

df

Varyans
(%)

Anl.
(p)

,863

,831

271,584

15

59,716

,000

,842

,788

294,732

15

58,387

,000
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Ölçek maddeleri

Faktör Yükü

ÖÖ1- Birisi bu kurumu eleştirdiğinde, şahsıma yönelik bir hakaret
gibi kabul ederim.
ÖÖ2- Başkalarının bu kurum hakkında ne düşündükleri beni çok
ilgilendirir
ÖÖ3- Bu kurum hakkında konuşurken genellikle “onlar" yerine
“biz” demeyi tercih ederim

,774
,801
,730

ÖÖ4- Bu kurumun başarısını benim başarım olarak görürüm

,731

ÖÖ5- Birisi bu kurumu övdüğü zaman şahsıma yönelik iltifat gibi
kabul ederim.

,870

ÖÖ6- Medyada bu kurumu eleştiren bir yayın görürsem utanırım.

,720

YP1- Bilinen yöntemlerle yapılan işleri kendi yeni yöntemlerimle
yaparım.
YP2- Müşterilerin sorunlarına çoklu alternatifler geliştirerek cevap
veririm/karşılaşırım

,513
,715

YP3- Eski usullere yeni bakış açıları geliştiririm

,807

YP4- Mevcut çözümler işe yaramadığında problemlere çözüm
yolları bulurum

,843

YP5- İşin yürütülmesi için yaratıcı fikirler üretirim

,837

YP6- Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni fikirler ileri
sürerim

,815

4.3. Korelasyon Analizi
Yapılan korelasyon analizinde en yüksek ve anlamlı ilişki örgütsel özdeşleşme ve yaratıcı
performans arasında pozitif yönlü olarak görülmüştür (r= ,463; p< ,01). Ancak pozisyonun ile
ne örgütsel özdeşleşme ne de yaratıcı performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Araştırmada analize dahil olan değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları ve
korelasyonları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
1- Pozisyon

Ortalama

Std.
Sapma

1

2

3,83

2,618

1

2- Örgütsel Özdeşleşme

3,5913

1,00615

-,104

1

3- Yaratıcı Performans

3,7977

,75105

-,080

,463*

3

1

* Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).

4.4. Regresyon Analizleri
Örgütsel özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerindeki etkisini araştırmak üzere regresyon
analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi, bağımlı değişkenin bağımsız değişken ile tahmin
edilmesi ve bağımlı değişkenin üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılır (Sarstedt &
Mooi, 2019). Analiz sonucunda özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerinde anlamlı ve
olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir (β=0,463; p<0,001). Analizde elde edilen R2 değeri
(0,215) bağımlı değişken yaratıcı performansın %21,5’inin bağımsız değişken örgütsel
özdeşleşme tarafından açıklandığını göstermiştir. Regresyon analizinde elde edilen beta (β)
katsayısı örgütsel özdeşleşmede oluşacak 1 birimlik değişimin yaratıcı performansta oluşacak
değişimin miktarını gösterir. Bu çalışmada β değerinin örgütsel özdeşleşmede 1 birimlik
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değişimin yaratıcı performansta 0,463 oranında değişim oluşturduğunu ifade eder. Regresyon
analizi sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Regresyon-Model Özeti ve ANOVA Değerleri
Tahm.
R
Düz. R2
KTc
sd1
KOd
Std. H.
2

Model

R

1

,463a

,215

,207

,66886

12,351

1

12,351

F

p

27,609

,000b

a. Yordayıcı/Bağımsız değişken: Örgütsel Özdeşleşme
b. Bağımlı değişken: Yaratıcı performans
c. Karelerin toplamı
d. Karelerin ortalaması

Model
1 (Sabit)
Örgütsel
Özdeşleşme

B

Std.
Hata

2,556

,245

,346

,066

Tablo 5. Regresyon-Katsayı Değerleri
%95 Güven
Aralığı
Sig.
β
t
(p)
Alt
Üst
sınır
sınır

,463

10,414

,000

2,069

3,042

5,254

,000

,215

,476

Doğrusallık
İstatistikleri
Tolerance

1,000

VIF

1,000

Bağımlı değişken: Yaratıcı performans

4.5. Varyans Analizleri
Analizde kullanılan pozisyonu değişkeni verilerinin kategorik olması ve buna karşılık yaratıcı
performans ölçeğinin verilerinin metrik olması nedeniyle araştırma için uygun istatistik
yöntem olarak Tek Yönlü ANOVA analizi yapılmıştır (Field, 2009). Tek Yönlü
MANOVA’nın ön koşulu olarak Levene’s testi yapılmış ve grup dağılımlarının varyanslarının
homojen olup olmadığı sınanmıştır.
4.5.1. Tek yönlü ANOVA
Katılımcıların yaratıcı performanslarının işteki pozisyonlarına göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla Tek Yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Tek Yönlü
ANOVA testi en az üç kategoriye sahip bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için kullanılır (Field, 2009). Tek
yönlü ANOVA ile bağımsız değişken olan pozisyon (7 kategorili) ve bağımlı değişken olan
yaratıcı performans arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Levene testi sonuçları (Levene=1,982;
df1=8; df2=93; p> ,05) bağımlı değişkenin varyans homojenliğinin sağlandığını göstermiştir.
Çalışanların işyerindeki pozisyonları ve yaratıcı performansları tek yönlü varyans analizi
sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur [F (9, 93) = 2,406, p < 0,05]. Elde
edilen bulgulardan pozisyonun yaratıcı performans (R2= ,189; p< ,05) üzerinde olumlu ve
anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç yaratıcı performansın %18,9’unun
pozisyon tarafından açıklandığını göstermiştir. Tek yönlü ANOVA sonuçları Tablo 6’da
verilmiştir.
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Tablo 6. Varyans analizi sonuçları
Bağımlı Değişken

Tip III
KT

SD

Yaratıcı performans

10,866

9

KO

F

1,207

2,406

Sig. (p)

Kısmi
Eta-Kare

,017

,189

R2
,189

Bağımsız değişken: Pozisyon
KT: Karelerin Toplamı; SD: Standart Sapma; KO: Karelerin Ortalaması

Yapılan Post-hoc karşılaştırmaları sonucunda pozisyonlar arasında ortalama farkı olmakla
birlikte bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Bunun
yerine pozisyonların betimleyici istatistikleri (M ve SS) ve parametre tahminleri (B, SE, p ve
R2) incelenmiştir. Buna göre işçi, usta, ustabaşı, memur, tekniker, mühendis ve teknik şef
pozisyonları ile yaratıcı performans arasında anlamlı bir fark bulunmazken kısım müdürü
(M= 3,22; SS = 0,43) ve müdür yardımcısı pozisyonlarının (M= 3,13; SS= 1,30) yaratıcı
performansları anlamlı bir şekilde farklı bulunmuştur. Kısmi Eta-Kare bağımsız değişken olan
pozisyonun gruplarının bağımlı değişkene (yaratıcı performans) etki düzeyini belirler ve
0’dan 1’e doğru arttıkça etkinin düzeyi de artar. Sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Betimleyici istatistikler ve parametre tahminleri
Bağımlı Değişken:
Yaratıcı performans

Betimleyici
İstatistikler
M
SS
(Ort.)

İşçi

3,5862

,80993

-1,414

,721

,053

,040

Usta

4,1373

,42178

-,863

,729

,240

,015

Ustabaşı

4,0417

,43833

-,958

,792

,229

,015

Memur

4,0417

,62815

-,958

,737

,197

,018

Tekniker/Teknisyen

3,8974

,90149

-1,103

,735

,137

,024

Mühendis

3,9667

,61764

-1,033

,743

,168

,020

Teknik Şef

3,8333

,52705

-1,167

,792

,144

,023

Kısım Müdürü

3,2222

,42492

-1,778

,747

,019

,057

Müdür/Müdür
Yardımcısı

3,1250

1,30082

-1,875

,792

,020

,057

Parametre Tahminleri
B

SE

Sig.
(p)

Kısmi
Eta-Kare

Yapılan analizlerle araştırmanın hipotezleri test edilerek sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Hipotezlerin kabul veya ret durumu
Hipotez
No
H1
H2

Hipotezler

Kabul/Red

Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel yaratıcılık üzerinde olumlu ve anlamlı bir
etkisi vardır
Çalışanların pozisyonlarının onların yaratıcı performansları üzerinde olumlu ve
anlamlı bir etkisi vardır
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma kapsamında Artvin İli genelinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çay
fabrikalarında çalışanların örgütsel özdeşleşme algılarının ve işyerindeki pozisyonlarının
onların yaratıcı performansları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Daha önceki çalışmalarda
doğrudan örgütsel özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerindeki etkisi incelenmemiş olsa da
örgütsel özdeşleşmeyi sağlayan faktörlerden işte ve iş dışında çalışana verilen desteğin
yaratıcı performansı olumlu etkilediği belirlenmiştir (Madjar et al., 2002). Başka bir
çalışmada (Hirst et al., 2009) takımla özdeşleşmenin yaratıcı performans üzerinde direkt etkisi
olmadığı ancak bu etki üzerinde yaratıcılık çabasının tam aracı etkisi olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmada da birinci hipotez doğrulanarak örgütsel özdeşleşmenin örgütsel yaratıcılık
üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiş ve literatüre katkı sağlanmıştır. Bu
sonuç, çalışanların örgütle özdeşleşmeleri onları örgütün başarısı için daha fazla katkı
sağlama ve değer yaratma çabasına sokacağı ve bunu sağlayabilmek amacıyla daha fazla
yaratıcı performans gösterecekleri şeklinde yorumlanmıştır.
Çalışmanın ikinci hipotezi çerçevesinde işteki pozisyonun örgütsel yaratıcılık üzerindeki
etkisi araştırılmıştır. Literatür incelendiğinde Miao ve Cao (2019) tarafından işteki
pozisyonun çalışanların yaratıcılıkları üzerindeki etkisi araştırılmış ancak söz konusu iki
faktör arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Önceki araştırmalarda doğrudan işteki
pozisyonun örgütsel yaratıcılık üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmaya da rastlanmamıştır.
Araştırmada kurgulanan çalışanların pozisyonlarının onların yaratıcı performansları üzerinde
olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır şeklindeki ikinci hipotezi de kabul edilerek bu alanda
literatüre yeni bir bulgu eklenmiştir. Analiz sonuçları, pozisyonların bir bütün olarak yaratıcı
performansı anlamlı etkilemesine karşın pozisyonların ayrı ayrı her birinin yaratıcı
performansı anlamlı bir şekilde etkilemediğini, sadece üst pozisyonların (kısım şefi, müdür ve
müdür yardımcıları) yaratıcı performansı olumlu ve anlamlı etkilediğini ortaya koymuştur. Bu
bulgu, yaratıcı performans için fikir bazında bazı denemelerin yapılmasını ve risk almayı
gerektirdiği dolayısıyla üst pozisyonlardakilerin inisiyatif kullanmada daha rahat
davrandıklarından (Woodman et al., 1993, p. 312; Perry-Smith & Shalley, 2003, p. 99)
yaratıcı performanslarının yüksek olduğunu göstermiştir.
Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak çalışanların yaratıcı performanslarını artırarak örgüte
daha fazla katma değer yaratmaları için onların örgütle daha fazla özdeşleşmelerini
sağlayacak uygulamalar yapmak ve yönetim politikaları izlenmesi önerilmektedir. Ayrıca,
yaratıcı performansı daha fazla artırmak için organizasyondaki bütün pozisyonlardaki
çalışanlara işleri ile ilgili akıllarına gelen yaratıcı fikirlerini denemeleri konusunda inisiyatif
verilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. Son olarak, çalışmaya katılımın az olması ve
sonuçlarının bütün sektör çalışanlarına genellenmesine engel oluşturması çalışmanın kısıtını
oluşturmaktadır. Bu konuda gelecekte yapılması düşünülen çalışmalarda daha fazla katılımcı
ile yapılması önerilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada yönlü akımlar yöntemi kullanılarak elde edilen bir oluklu konik horn antenin basit
kayıplı bir dielektrik yarı-uzay üzerindeki ışıma alanlarının analitik ifadeleri sunulmaktadır. Yönlü
akımlar yöntemi gereği, açıklık antenlerinin homojen olmayan ortamlardaki ışıma alanları, bu
antenin açıklık yüzeyi üzerinde birbirine dik olarak yerleştirilmiş elektrik ve manyetik dipol
antenlerin ışıma alanlarıyla analitik olarak eşleştirilmektedir. Bu amaçla ilk olarak oluklu konik
horn antenin boş uzay ışıma örüntüsünü karşılayacak şekilde dipol antenlerin üzerindeki akımlara
yönsellik özelliği kazandırılmaktadır. Ardından sabit fazör akım taşıyan dipol antenlerin basit
kayıplı dielektrik yarı-uzay üzerindeki ışıma alanı ifadeleri yönlü akımlarla çarpılarak, oluklu
konik horn antenin bu basit kayıplı dielektrik yarı-uzay üzerindeki ışıma alanları analitik olarak
elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlar hava-dielektrik arayüzeyi için yüksek kırıcılık yaklaşıklığı
altında geçerlidir.
Analitik ışıma alanı ifadeleri çıkarılan oluklu konik horn antenin ve analitik ışıma alanı ifadeleri
daha önceki bir çalışmada elde edilmiş olan standart konik horn antenin boş uzay, mükemmel
iletken yarı-uzay ve basit kayıplı dielektrik yarı-uzay üzerinde yerleştirildiği senaryolar için sayısal
hesaplamalar gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar grafikler üzerinden verilmiştir. Bu sayede
oluklu konik horn antenin sağladığı avantajlar karşılaştırmalı olarak görselleştirilmiştir. Ayrıca
oluklu konik horn antenin 3-boyutlu modeli bir ticari elektromanyetik benzetim yazılımı üzerinde
oluşturularak yukarıda belirtilen her bir ortam modeli için benzetime tabi tutulmuş, çıkan sonuçlar
analitik ifadelerin sonuçları ile birlikte karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Böylece yönlü akımlar
yönteminin gücü ve hassasiyetinin ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
açıklık antenleri, oluklu konik horn anten, zemin üzerinde anten ışıması, yüzey dalgalı radar
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RADIATION FIELDS OF CORRUGATED HORN ANTENNA OVER LOSSY
DIELECTRIC HALF-SPACE
ABSTRACT
Analytical radiation fields of corrugated conical horn antennas on a lossy dielectric half-space are
presented by using the directional currents method. As required by the directional currents method,
the radiation fields of an aperture antenna in a non-homogeneous medium are matched analytically
with the radiation fields of cross-polarized electric and magnetic dipole antennas situated on the
aperture surface. To do so, first, the directionality feature is given to the currents on the dipole
antennas in a way as to meet the free space radiation patterns of the corrugated conical horn antenna
exactly. Then, the radiation field expressions of dipole antennas carrying constant phasor currents
over the lossy dielectric half-space are multiplied by directional currents. This reads analytical
expressions of the radiation fields of the corrugated conical horn antenna in the same medium,
which apply under high contrast approximation for the air-dielectric interface.
Obtained analytical radiation field expressions for corrugated conical horn and previously obtained
analytical radiation expressions of conical horn antenna are computed numerically in free space,
over perfect electrical conductor half-space, and over a simple lossy dielectric half-space. We
generated graphs for these scenarios to illustrate the effect of corrugations. Also, a 3-dimensional
model of corrugated conical horn antenna is constructed on a commercial electromagnetic
simulation software package and simulated under the same conditions aforementioned. The results
are given in graphs to illustrate the power and accuracy of the directional currents method.
Keywords:
aperture antennas, corrugated conical horn antenna, antenna radiation over ground, surface wave
radar

1. Introduction
A conical horn antenna (CHA) is an aperture type antenna having a cone-shaped metallic structure
and fed by a cylindrical waveguide. These antennas are widely used in many complex systems
(including cellular communication networks, satellite communication, and radar systems) as feed
antennas and in laboratory applications such as reference antennas in gain and radiation pattern
measurements in microwave bands. CHA provides high-performance features such as wide
bandwidth, high gain, narrow beamwidth, and dual polarization. In addition, it has a simple
mechanical structure suitable for manufacturing.
Corrugated horn antennas were first described by (Kay, 1964) to improve the radiation performance
of smoothed horn antennas and have remained important ever since. Corrugated conical horn
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antennas (CCHA) are obtained by corrugating the inner wall of the cone periodically with
approximately a quarter-wavelength deep slots. An axisymmetric radiation pattern is formed due
to the dominant HE11 hybrid mode at the balanced hybrid condition. Under this condition, the
corrugations generate better performance characteristics, such as pattern symmetry, lower crosspolarization, lower sidelobes, lower spillover, better axial ratio, and higher aperture efficiencies.
With these advantages CCHA has great significance for direct use and as a feed of reflector
antennas for applications in radar systems, radio astronomy, remote sensing, satellite
communications, microwave radiometers, and tracking systems. (cf. (Clarricoats, 1969;
Clarricoats & Olver, 1984, Ch. 5; Olver & Clarricoats,1994, Ch. 9; Balanis, 2015, Ch. 13)
Radiation fields of horn antennas in free space are obtained by expressing the electromagnetic
fields by equivalent electric and magnetic surface currents and calculating surface integrals under
far-field approximation (FFA). On the other hand, analytical far-field expressions of such antennas
on a lossy dielectric half-space cannot be obtained explicitly in the same way. The purpose of this
work is to obtain analytical radiation fields of CCHAs on a lossy dielectric half-space by using the
Directional Currents Method (DCM), which was developed in (Polat & Daşbaşı, 2020; Polat &
Daşbaşı, 2021) by the second and third authors for pyramidal and conical horn antennas. In
Section II, the equivalent directional currents for the CCHA are derived from its already available
analytical radiation fields in free space to achieve this goal. With these equivalent directional
currents the radiation fields of the CCHA over lossy dielectric half-space are obtained in Section III
and compared with the radiation fields of the CHA under the same conditions in Section IV.
Afterwards, in Section V the obtained analytical radiation expressions of the CCHA over the lossy
ground are compared with the simulation results of the same antenna under the same conditions.
Throughout the paper time-dependence exp ( −iωt ) ( ω denoting the angular frequency of radiation)
is assumed and suppressed.
2. Equivalent Directional Currents for a CCHA
We consider that the CCHA has dimensions presented in Fig. 1 under HE11 dominant mode
excitation. The radiation field expressions of this type of antennas obey the general form




eikr
eikr
, H ff ( r, θ , φ )  H (θ , φ )
E ff ( r, θ , φ )  E (θ , φ )
r
r



1
E (θ , φ ) =
θˆEθ (θ , φ ) + φˆEφ (θ , φ ) , H (θ , φ ) =
rˆ × E (θ , φ )

η

under FFA. Here, η = µ0 ε 0 is the characteristic impedance of free space and

( ε 0 , µ0 )

are the

constitutive parameters of free space with wavenumber k = ω µ0ε 0 .
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Fig.1: (a) Simple CCHA geometry with axial length L, flare angle α0, aperture radius a and fed by a circular
waveguide with radius aw (b) side view of corrugations in the cone

(

)

The 3-D spherical coordinate system ( r, θ , φ ) with unit vectors rˆ, θˆ, φˆ is transformed to the
Cartesian coordinates via
coordinates

( ρ , φ , x1 )

( x2 , x3 , x1 ) = ( r sin θ cos φ , r sin θ sin φ , r cos θ ) ,

and the cylindrical

are linked to the Cartesian coordinates by =
ρ r sin
=
θ

x22 + x32 and

φ = tan −1 ( x3 x2 ) , which are fully consistent with (Polat & Daşbaşı, 2020) and (Polat & Daşbaşı,
2021). According to this configuration, the spherical components of radiation fields are related to
their Cartesian components by

Eθ =
cos θ ( cos φ E2 + sin φ E3 ) − sin θ E1 , Eφ =
− sin φ E2 + cos φ E3 .

(1a,b)

Fig.2: Cartesian, cylindrical and spherical coordinates of the CCHA configuration.

After defining necessary parameters, the radiation fields of the CCHA are given in (Volakis, 2007,
Ch. 14) and (Narasimhan & Rao, 1971) by

E0
Fθ (1 + γ k β ) G0 ( k sin θ ) + (1 − γ k β ) G2 ( k sin θ )  sin φ
2
E
=
Eφ ika 0 Fφ (1 + γ k β ) G0 ( k sin θ ) − (1 − γ k β ) G2 ( k sin θ )  cos φ
2
=
Eθ ika

KONGRE KİTABI

201

(2a,b)

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Here, Gm ( k sin θ )

a

1
J 2.4048 ρ ′ a ) J m ( k sin θρ ′) exp ( ik ρ ′2 2 L ) ρ ′d ρ ′, m 0, 2 with E0
=
2 ∫ m(
a 0

being excitation constant and γ=

β J 2 ( kρ a ) + J 0 ( kρ a )

with β , k ρ being the propagation
⋅
k J 2 ( kρ a ) − J 0 ( kρ a )

k 2 . Under the
constants in x1 − and ρ − directions satisfying the eigenvalue equation β 2 + k ρ2 =
balanced hybrid condition γ k β = 1 and for the dominant mode excitation k ρ a = 2.4048 , (2a,b)
reduces to

=
Eθ ikaE
=
Eφ ikaE0 Fφ G0 ( k sin θ ) cos φ ,
0 Fθ G0 ( k sin θ ) sin φ ,
where Fθ and Fφ are obliquity factors defined as
Fθ
=

β
β
1 β
1
 β


1 + cos θ + Γ  1 − cos θ =
cos θ + + Γ  cos θ −
  , Fφ


2 k
k
2
k
k





 .


Here, Γ is the reflection coefficient at the aperture discontinuity and the rim. For apertures larger
than about two wavelengths, β k → 1, Γ → 0 , which makes obliquity factors

Fθ ≈

1
1
(1 + cos θ ) and Fφ ≈ (1 + cos θ ) .
2
2


As a result we get the radiation fields of a narrow flare angle (α 0 < 35 ) CCHA under FFA as

E
E
Eθ =
ika 0 (1 + cos θ ) G0 ( k sin θ ) sin φ , Eφ =
ika 0 (1 + cos θ ) G0 ( k sin θ ) cos φ .
2
2

(3a,b)

(3a,b) can be checked from (Volakis, 2007, Ch. 14) by the substitution φ → −π / 2 + φ . The present
notation is chosen to match the coordinate system given in (Volakis, 2007, Fig.14.35) to our
configuration in Fig.2.
The next step is to express

(E

ff
m

(E

ff

, H ff ) of the CCHA as superposition of the fields

(E

ff
e

, H eff ) and

, H mff ) radiated by cross-polarized electric and magnetic Hertzian dipoles located at the origin

of Ox2 x3 − plane, respectively. The orientations of the dipoles are chosen the same as that of the
CHA in (Polat & Daşbaşı, 2021); namely, x3 − direction for vertical electric dipole (VED) and
x2 − direction for horizontal magnetic dipole (HMD). The directional currents on VED and HMD
are represented by I e (θ , φ ) and I m (θ , φ ) , respectively. Following the same procedure as in (Polat
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& Daşbaşı, 2021), the spherical components of the total radiation fields of the dipoles are obtained
as

iω
iω
Eθ =
[ µ I e cos θ − εη I m ] sin φ , Eφ =
[ µ I e − εη I m cos θ ] cos φ .
4π
4π

(4a,b)

Now, equating (3a,b) to (4a,b) respectively,

E
iω
Eθ =
ika 0 (1 + cos θ ) G0 ( k sin θ ) sin φ =
[ µ I e cos θ − εη I m ] sin φ
2
4π
,
E0
iω
Eφ =
ika (1 + cos θ ) G0 ( k sin θ ) cos φ =
[ µ I e − εη I m cos θ ] cos φ
2
4π
and solving for I e and I m , we obtain the explicit expressions of the directional currents as
2π aE
Im =
−2π aE0G0 ( k sin θ ) , I e =
− I m η = 0 G0 ( k sin θ )

(5a,b)

η

In the next section, we will employ (5a,b) in deriving the radiation fields of the CCHA over a
simple lossy dielectric ground.
3. Synthesis of Far-Fields of a CCHA over a Simple Lossy Dielectric Half-Space
We consider the radiation scenario illustrated in Fig. 3. The CCHA is located over a lossy ground
with a distance d from the interface to its centerline, which is the same scenario as in (Polat &
Daşbaşı, 2020; Polat & Daşbaşı, 2021), only for pyramidal and conical horn antennas now
replaced by the CCHA. The upper half-space is assumed free space and the lower half-space has
constitutive

parameters

( ε , µ0 , σ )

with

wavenumber

k1 = Nk ,

while

N2 =
ε r (1 + iτ ) , ε r =
ε ε0 , τ =
σ ωε .
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Fig. 3 – CCHA radiation over a simple lossy dielectric half-space.

To visualize the radiation fields in (4), we focus on the normalized E − plane and H − plane (aka.
elevation and azimuth) radiation fields.
On E − plane: x2 = 0 ;

π 2, θ : π 2 → 0
cos θ E3 − sin θ E1 for φ =
=
=
Eθ [dB ] 20log
Eθ 
10 rEθ (θ , φ ) ,
−π 2, θ : 0 → π 2
 − cos θ E3 − sin θ E1 for φ =

(6a)

On H − plane: x3 = 0 ;

for φ 0, θ : π 2 → 0,
 E3=
Eφ [dB ] 20log
Eφ 
=
=
10 rEφ (θ , φ ) ,
 − E3 for φ =π , θ : 0 → π 2

(6b)

Next, we refer to Norton's formulations (Norton,1937; Mclean & Wu, 1993) derived under High
Contrast Approximation (HCA) N ≥ 3 for the Cartesian electric fields generated by ideal VED
and HMD sources (with unit dipole moments) over a simple lossy dielectric half-space and
superpose them under FFA. The Norton representations of the total radiated fields by Hertzian
dipoles are composed of the direct fields, reflected fields, and surface fields. The total radiation
fields in the upper half-space have inhomogeneous behavior (range dependent amplitude and
phase) of surface wave fields with the extended forms




eikr
eikr
E ff ( r, θ , φ )  E ( r, θ , φ )
, H ff ( r, θ , φ )  H ( r, θ , φ )
r
r



1
E ( r, θ=
, φ ) θˆEθ ( r, θ , φ ) + φˆEφ ( r, θ , φ ), H (=
r, θ π 2, φ )  rˆ × E (=
r, θ π 2, φ )

η

The final expressions of the E − and H − plane radiation fields are achieved by inserting the
directional currents (5a,b) into the following formulas:
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=
φ π 2, θ ∈ [0, π 2]
E − plane radiation pattern:
Eθ ( r, θ , φ )
=

ik
cos2 θ [η I e cos θ − I m ] ⋅ 1 + Rv ei 2 kd sin θ + (1 − Rv ) F ( w ) ei 2 kd sin θ  (7a)
4π

=
φ 0, π , θ ∈ [0, π 2]
H − plane radiation pattern:

ik
ikr
Eφ ( r, θ , φ ) =
[η I e + cos θ I m ] cos φ F  N −2 (1 − N −2 ) 
2π
 2


(7b)

with the following parameters:
•

normalized surface impedance =
∆ 0 N −1 1 − N −2 cos2 θ ;

•

reflection coefficient Rv =

•

=
numerical
distance w

•

Norton attenuation function F ( w ) =
1 + i π w e − w erfc −i w .

sin θ − ∆ 0
;
sin θ + ∆ 0

2
ikr
sin 2 θ + ∆ 0 )
(
2
2 cos θ

(

)

The limiting case N → ∞ corresponds to the presence of a perfect electric conductor (PEC)
ground plane for which full reflection is observed as ∆ 0 → 0 , Rv → 1 and the (tangential) surface
wave components vanish as 1 − Rv → 0 , F ( w) → 1 . The special case of free space condition
k1 = k is not permitted as the Norton formulation applies only under HCA.
4. Numerical Implementations
In this section, we perform numerical implementations for E − and H − plane radiation fields
(described in (6a,b)) of CHA derived in (Polat & Daşbaşı, 2021) and CCHA derived in the present
work in the scenario given in Fig. 3. The simulation parameters are chosen as d = a ; the source
frequency f = 10[GHz] ( λ = 3[cm] ), observation range in radial extent r = 5[km] ; the relative
permittivity of the lower half-space ε r = 80 , and conductivity σ = 4[S/m] are (characterizing ocean
water). This reads the absolute value of refractivity N = 8.96 satisfying HCA. The design

= 10.5λ , α 0 tan −1 ( 3 10.5) ≅ 16o for both the CHA and
parameters of the cones are a = 3λ , L =
CCHA. On the other hand, the inlay of CCHA has 37 corrugations with the depth decreasing
linearly from λ 2 at feed side to λ 4 at the aperture, pitch p = λ 4 ; and tooth width t = w 5 to
meet the dominant mode excitation criterion, i.e., k ρ a = 2.4048 .
Figs. 4 and 5 demonstrate the (normalized) E − and H − plane radiation patterns of the CHA and
CCHAs given in closed-form in (4a,b).
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Fig. 4: Free space normalized E − plane radiation patterns of the CHA and CCHA in dB.

Fig. 5: Free space normalized H − plane radiation patterns of the CHA and CCHA in dB.

Fig. 6: Normalized E − plane radiation patterns of the CHA and CCHA over PEC ground in dB.
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Fig. 7: Normalized E − plane radiation patterns of the CHA and CCHA over ocean water in dB.
Table 1: Comparison of

E − and H − plane characteristics of the CHA and CCHA in free space.
Half-power beamwidth

CHA
CCHA

Sidelobe level

E − plane

H − plane

E − plane

H − plane

11o

13.6o

−19.6 dB

−27.9 dB

13.4o

13.6o

−

−36 dB

It is observed that E − plane half-power beamwidth (HPBW) of the CCHA is slightly larger than
the CHA; H − plane HPBWs remain the same. On the other hand, the sidelobe levels of the CCHA
are marginally reduced, as observed in Figs.4 and 5.
Figs. 6 and 7 illustrate the (normalized) E − plane radiation patterns of the CHA and CCHA given
in (7a,b) for PEC ground and over ocean water, respectively. The relatively lower sidelobe levels
can be observed in both cases, while the main beam almost remains unchanged. These results show
that the CCHA provides an advantage when low sidelobe levels are required. Normalized H −
plane radiation patterns over the ocean water are almost identical to the cases in free space;
therefore, they are not illustrated to prevent duplication. This is due to the relatively much smaller
contribution of the surface wave fields to the total field under HCA.
5. Comparison With Commercial Simulation Software
We performed simulations with the commercial electromagnetic simulation software package
CSTTM Studio Suite (CST, 2021) to check the accuracy of our approach. Although the corrugation
parameters (p,w,d,t) shown in Fig. 1 do not appear directly in analytical radiation field expressions
of the CCHA, they are involved when the 3-D model of the CCHA is constructed in CST. All
parameters are kept the same as in Section IV, and simulations are performed by using the "Integral
Equation Solver" option.
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Fig. 8: 3-D model of the CCHA for simulation in the commercial simulation package.

The simulation results performed by DCM and CST are compared in Figs. 9,10 for free space, in
Fig. 11 for PEC half-space and in Fig. 12 for ocean water half-space. While the free space results
are highly consistent in the main beam of both E − and H − plane radiation patterns, some small
discrepancies occur at sidelobes as θ approaches to ±90 . The diffracted fields are not included in
DCM, but considered in CST that have considerable influences on side and back lobes.

Fig. 9: Free space normalized E − plane radiation patterns of the CCHA in dB by DCM and CST.

Fig. 10: Free space normalized H − plane radiation patterns of the CCHA in dB by DCM and CST.

Even though the air-ground interface is required not to intersect with the far-field boundary sphere
of the CCHA for the validity of the radiation fields (7a,b) in the scenario in Fig. 3, exact matchs
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are observed in Fig. 11 and 12 in the main beam of the E − plane radiation patterns of CCHA by
DCM and CST. Also, sidelobes of red and blue curves show very close matchs which proves the
consistency of the DCM with CST.

Fig. 11: Normalized E − plane radiation patterns of the CCHA in dB by DCM and CST over PEC half-space.

Fig. 12: Normalized E − plane radiation patterns of the CCHA in dB by DCM and CST over ocean water.

6. Concluding Remarks
In this work, we applied the equivalent directional currents method developed in (Polat & Daşbaşı,
2020) to obtain the explicit radiation fields of a CCHA located over a simple lossy dielectric halfspace. The E − and H − plane radiation fields of the CCHA are displayed under dominant mode
excitation with the comparison of similar results for a CHA analyzed in (Polat & Daşbaşı, 2021).
3-D computer simulations are executed on CST to depict the power and accuracy of the DCM. It
is shown that the DCM can be safely used in analytical investigations of radar signatures of low
flying targets and microwave communication links. The DCM has further advantages when the
transmitting antenna is surrounded by arbitrary complex (such as anisotropic or stratified) media
outside its far-field boundary sphere. The results encourage manufacturing the corrugated conical
horn antenna and performing experimental tests within the scope of surface wave radar studies at
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Radar Research Laboratory of Yıldız Technical University. We plan the investigation to pursue
applying the DCM to other types of aperture-like antennas, such as slotted or printed patch antennas
and their arrays.
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ÖZET
Sanayi devrimi, 18. yüzyılın sonlarında İngiltere’de başlamış ve tüm dünyayı etkisi altına
almıştır. Bu dönemde kentlerde birçok sanayi alanları inşa edilmiş ve beraberinde ekonomik,
toplumsal ve kültürel alanda birçok değişim yaşanmıştır.
Sanayi alanlarının giderek terk edilmesi, bu alanların işlevsiz kalması sanayi mirası alanları
için bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Yapıldıkları dönemin mimari kimliği, ekonomik
yapısı, sosyal yaşantısı ve kültürü hakkında bilgi veren sanayi alanlarının yok olmaya
başlamasıyla birlikte sanayi mirası yapılarının korunması gündeme gelmeye başlamıştır.
Sanayi mirası, sanayi alanındaki tüm kalıntıları (fabrikalar, ambarlar, ulaşım, ibadet, eğitim
yapıları ve makineler) içermektedir. Sanayi mirası alanlarının araştırılması, belgelenmesi ve
incelenmesi ise endüstri arkeolojisinin konusunu oluşturmaktadır.
İnşa edildikleri dönemde kentle etkileşim halindeki olan sanayi alanları, belirli bir döneme
şahitlik etmiş ve o dönemin izlerini taşıdıkları için korunması ve gelecek nesillere aktarılması
gerekmektedir. Bu alanlar; kent için taşıdığı anlam, sosyal ve fiziksel çevreye etkisi,
ekonomik izleri ile kentlerin biçimlenmesine ve “kent belleğine” etkisi son derece önemli
olan alt bölgeler olup bütünleşik etkisi ile değerlendirilmesi ve ele alınması gereken
alanlardır. Sanayi mirası alanlarını koruma yöntemlerinden biri olan yeniden işlevlendirme
yapılırken kent belleğindeki sürekliliğin düşünülerek projeler üretilmesi gerekmektedir. Bu
alanlarının yok edilmesi veya yanlış yapılan müdahalelerle birlikte kent belleğinin yitirilmesi
söz konusu olmaktadır. Kent belleğinden silinen sanayi mirası alanları ile birlikte kentlerde
aidiyet duygusunun azalması söz konusu olacaktır.
Bu bildiri kapsamında yeniden işlevlendirilen sanayi mirası alanlarının kent belleğindeki
sürekliliğinin korunup korunmadığı araştırılmıştır. Örnek alan olarak İzmit-SEKA
Fabrikası’nın Sekapark’a dönüşümü ele alınmıştır. SEKA Fabrikası’nın yeniden
işlevlendirilmesi ve bugün kentle kurduğu ilişki, kullanıcı tercihi ve farkındalıkları
bağlamında kent belleğine olan katkısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler
alanda yapılmış olan anketlere dayandırılmıştır. Sonuç olarak gerçekleştirilmiş olan projenin
ve dolayısıyla dönüşüm sürecinin alana etkisi “kent belleği” bağlamında ölçülmeye çalışılmış
ve tartışmaya açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanayi mirası, yeniden işlevlendirme, kent belleği, Sekapark
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THE EFFECT OF RE-FUNCTIONING INDUSTRIAL HERITAGE AREAS ON URBAN
MEMORY: KOCAELİ - İZMİT SEKAPARK
ABSTRACT
The industrial revolution started in England at the end of the 18th century and affected the
whole world. During this period, many industrial areas were built in cities, and with this,
many economic, social and cultural changes were experienced. With the technological
developments at the end of the 20th century, industrial areas began to become collapsed areas
in city centers.
The abandonment of industrial areas and their subsequent non-functioning have started to
pose a threat to industrial heritage sites. With the disappearance of the industrial areas that
provided information about the architectural identity, economic structure, social life and
culture of the period they were built, the protection of industrial heritage buildings has come
to the fore. The industrial heritage includes all the ruins in the industrial area (factories,
warehouses, transport, worship, educational buildings and machinery). Research,
documentation and examination of industrial heritage sites are the subject of industrial
archeology.
Industrial areas, which were in interaction with the city in the period they were built, have
witnessed a certain period and have to be protected and passed on to future generations
because they bear the traces of that period. These areas are; Its meaning for the city, its impact
on the social and physical environment, its economic traces, and its impact on the shaping of
cities and "urban memory" are extremely important sub-regions, and they are areas that need
to be evaluated and addressed with their integrated impact. While re-functioning, which is one
of the methods of preserving industrial heritage sites, projects should be produced considering
the continuity in the urban memory. Destroying these areas or making wrong interventions in
these areas causes the loss of urban memory. Together with the industrial heritage areas
erased from the city memory, it will lead to a decrease in the sense of belonging in the cities.
Within the scope of this declaration, it has been investigated whether the continuity of the
industrial heritage areas re-functionalized in the city memory is preserved. The transformation
of Izmit-SEKA Factory to Sekapark has been considered as an example area. The refunctioning of the SEKA Factory and its relationship with the city today, its contribution to
the urban memory in the context of user preference and awareness has been evaluated. These
evaluations are based on surveys conducted in the field. As a result, the impact of the project
and therefore the transformation process on the field has been tried to be measured in the
context of "urban memory" and opened to discussion.

Keywords: Industrial heritage, re-functıonıng, urban memory, Sekapark.
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1.GİRİŞ
Sanayi devrimi sonucunda kentlerde birçok sanayi alanı inşa edilmiştir. Dönemim teknolojik
koşulları ve mimari özellikleriyle inşa edilen bu sanayi alanları 20. Yüzyılın sonlarına doğru
değişen gereksinimler ve gelişen teknolojiyle beraber terk edilmeye başlanmıştır. Böylelikle
kent merkezlerinde atıl durumda veya çöküntü haline gelmiş sanayi alanları meydana
gelmiştir.
Sanayi alanların tahrip edilmesi ve yok olması, 1950’li yılların ortalarında ‘‘sanayi
arkeolojisi’’ kavramını ve 1960’lı yıllarda ‘‘sanayi mirası’’ kavramının ortaya çıkarmıştır.
Sanayi arkeolojisi, sanayi mirası alanlarına ait tüm kalıntıların araştırılması, incelenmesi ve
belgelenmesini ele almaktadır. Sanayi mirası, sanayi alanlarındaki sadece fabrika yapılarını
değil, aynı zamanda üretim sürecine ait tüm kalıntılara denilmektedir.
Sanayi mirası alanları yapıldıkları dönemin sosyal, ekonomik ve teknolojik izlerini ortaya
koyduğu için korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken alanlardır. Hölhmann (1992)
sanayi mirası alanlarının korunması için dört farklı yöntem olduğunu söylemektedir. Bunlar;
yeni bir işlev verilmeden olduğu gibi koruma, eski işlevini devam ettirerek veya kısmen
işlevlendirilerek koruma, müze işlevi vererek koruma, fabrika işlevinden başka bir işlev
vererek korumadır. Günümüzde en çok kullanılan yöntemlerden biri yeni bir işlev vererek
koruma yöntemidir. Fakat sanayi alanları yeniden işlvelendirilirken toplumsal bellek ve kent
belleğindeki yerinin zedelenmemesi gerekmektedir.
Bireylerin sosyal çevreyle kurduğu ilişkiler sonucunda oluşan toplumsal belleğin yapılı çevre
üstünden okunabilmesi kent belleğini oluşturmaktadır. Bu nedenle sanayi alanlarının yeniden
işlevlendirilmesi sürecinde bireylerin anılarında yer etmiş olduğu unutulmadan projelendirme
yapılması gerekmektedir. Sanayi alanlarına müdahale gerçekleştirilirken en az müdahale fikri
benimsenerek bütüncül olarak ele alınmalıdır.
Bu bildiride yeniden işlevlendirilen sanayi mirası alanlarının kent belleğine etkisi ölçülmeye
çalışılmıştır. Bu bildiride literatür araştırması için, süreli yayınlar, kitaplar, tez çalışmaları,
makaleler ve internet araştırmalarından yararlanılmıştır. Saha çalışması olan Kocaeli- İzmit
SEKA Fabrikası alanı için ise literatür araştırmasıyla beraber gözlem, derinlemesine
görüşmeler ve anket çalışması yapılmıştır.
2. SANAYİ MİRASI
2.1. Sanayi Arkeolojisi Ve Sanayi Mirası
18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte sanayileşme süreci başlamıştır. Sanayileşme süreciyle
beraber insan gücü yerine makine gücü kullanılmış ve kentlerde sanayi alanları inşa
edilmiştir. Türk Dil Kurumu (2021) sanayilşeme kavramını “Üretimde makine, tezgâh vb.
maddi üretim araçlarına gitgide daha fazla yer vermek’’ şeklinde tanımlamaktadır.
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Sanayileşme, yeni üretim tekniklerinin kullanılması, ürün kalitelerinin yükselmesi maliyetin
azaltılması ve sonuçta ülkede gerçekleşen toplumsal, ekonomik ve sosyal değişiklikleri de
kapsamaktandır (Koç vd., 2018). Sanayileşme sonucunda kırda yaşayan nüfus çalışmak için
kentlere göç etmeye başlamış ve barınmak için sanayi alanlarının yakınlarına yerleşmiştir.
Sanayi alanlarının artmasıyla beraber kentler, büyük makinelerin olduğu, büyük ölçekli
fabrikaların inşa edildiği alanlara dönüşmüştür (Bergeron, 2012).
1960’lı yıllardan itibaren kent merkezlerinde bulunan arsa fiyatlarının artması, trafik
sıkıntısının yaşanması, teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerden sanayi alanları kent
çeperindeki arsa fiyatlarının ucuz olduğu bölgelere taşınmıştır (Kurşuncu, 2016). Böylelikle
kentlerde sanayisizleşme süreci başlamıştır.
Sanayi alanlarının işlevini yitirmesi ve bu alandaki yapıların tahrip edilmesi ve yıkılması bu
konunun uluslararası düzeye taşınmasına neden olmuştur (Köksal, 2012). Sanayi alanları inşa
edildikleri dönemin toplumsal, ekonomik, teknolojik ve mekânsal durumunun tarihsel ve
kültürel göstergeleri olarak kabul edilmektedir (Yavaşoğlu ve Özgül, 2020).
Sanayi arkeolojisi kavramı ilk kez 1955 yılında “Amateur Historian” dergisinde Michael Rix
tarafından Sanayi Devrimi ürünleri hakkındaki çalışmaların anlatıldığı, “Industrial
Archaeology (Sanayi Arkeolojisi)” başlıklı makalede kullanmıştır (Minchinton 1983).
1960’lı yıllarda ise uluslararası literatürde ilk kez ‘‘sanayi mirası’’ kavramı kullanılmıştır.
İnşa edildikleri dönemin teknolojik koşullarını yansıtan sanayi yapılarına ‘sanayi mirası’’, bu
mirasın araştırılmasına ise ‘‘sanayi arkeolojisi’’ denilmektedir (Madran vd. 2006).
2003 yılında gerçekleşen The International Committee of the Conservation of Industrial
Heritage, TICCIH (Uluslararası Sanayi Mirasını Koruma Komitesi) toplantısında kabul edilen
The TICCIH Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage (Nizhny Tagil Tüzüğü) ’nde
sanayi arkeolojisi ‘‘sanayi işlemleri için ya da sanayi işlemleri sonucu meydana gelen, maddi
ve maddi olmayan kanıt niteliğindeki tüm belgeleri, insan yapıtlarını (artefact), katmanları ve
yapıları, insan yerleşimlerini ve doğal ve kentsel peyzajları inceleyen disiplinler arası bir
yöntemdir.’’ şeklinde ifade edilirken, Sanayi mirası “tarihi, teknolojik, sosyal, mimari veya
bilimsel değere sahip sanayi kültürün kalıntılarının oluşur. Bu kalıntılar yapılar, binalar,
makineler, atölyeler, fabrikalar, maden ve maden işleme ve arıtma sahaları, depolar,
mağazalar, enerjinin üretildiği, iletildiği ve kullanıldığı yerler, nakliye ve tüm altyapıları ile
sosyal faaliyetler için kullanılan yerlerden oluşmaktadır.” (Url 1) şeklinde açıklanmaktadır.
Yavaşoğlu ve Özgül(2020) sanayi arkeolojisini ‘‘Sanayi mirası yapılarının araştırılması,
tespit edilmesi ve kayıt altına alınması prosedürlerin tamamını kapsayan genel bir
kavramdır’’ olarak ifade ederken sanayi mirasını ‘‘Sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik,
toplumsal, mimari ya da bilimsel değeri bulunan binaları ve makineleri, atölyeleri,
imalathaneleri ve fabrikaları, madenleri ve işleme ve arıtma alanlarını, ambarları ve
depoları, enerjinin üretildiği, iletildiği ve kullanıldığı yerleri, taşımacılığı ve tüm altyapısını,
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ayrıca barınma, ibadet ve eğitim gibi endüstri ile ilişkili toplumsal etkinlikler için kullanılan
yerleri içeren yerleşkeler’’ olarak tanımlamaktadır.
Sanayi mirası alanlarında yapının fiziksel sürdürülebilirliği ile birlikte kentle kurduğu ilişki de
göz önüne alınarak yeniden işlevlendirme yapılması gerekmektedir. Böylelikle kent
belleğindeki sürekliliği sağlanmaktadır. Sanayi mirası alanları korunurken sadece yapıların
kabuğunun korunup yeniden işlevlendirilmesi değil, yapıyı anlamlı kılan değerler ve
sistemlerinde korunması gerekmektedir(Avsan vd. ,2020). Sanayi mirası alanları, üretim
sürecine ait tüm kalıntıları ve peyzajı ile birlikte ele alınmaktadır. Yapılan müdahaleler
bütüncül olarak ve kentin bir parçası olduğu unutulmadan gerçekleştirilmelidir. Clark
(2013)’a göre; sanayi mirası, topluluklar değiştikçe ve yeni gelen toplumlar mevcut bir alana
entegre oldukça yeni kimlikler ve hikayeler geliştirmek de önem taşımaktadır
Sanayi mirası bireysel ve toplumsal bellek için sembol, geçmişin kaynağı, tutunma noktası,
metafor ve kültürel mirastır (Geijerstam, 2012). Sanayi mirası alanları geçmişin anlaşılması
için gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Toplumsal bellekten silinen sanayi mirası
alanları kentin toplumsal ve mekânsal yaşamında sürekliliği bozmaktadır (Avsan vd. ,2020).
Sanayi mirası yapıları inşa edildikleri önemde işlevsellikleri ön planda tutulduğu için estetik
kaygıdan uzak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle uzunca bir süre halk gözünde kirli,
gereksiz ve çirin olarak algılanmıştır (Föhl, 1995). Sanayi alanları ketteki sanayileşmeye
katkısı, mekâna etkisi ve sosyal yaşama kazandırıldığı yeniliklerle kent belleğinde yer
etmiştir(Avsan vd., 2020).
2.2. Sanayi Mirası Koruma Yöntemleri
Sanayi alanlara geniş açıklıklara sahip oldukları için yeniden işlevlendirilmede kolaylık
sağlamaktadır. Sanayi mirası alanları korunurken yalnızca kabuğun korunarak yeniden işlev
verilmesi değil, yapıyı anlamlı kılan değerler ve sistemlerinde korunması gündeme
gelmektedir (Avsan vd., 2020). Sanayi alanlarının kentle kurdukları ilişkiler yeniden
işlevlendirme sırasında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sanayi mirası alanlarının
korunması konusunda yapılması gerekenler (Nizhny Tagil Tüzüğü,2003):



Sanayi mirası, kültürel mirasın bir parçası olarak görülmelidir.
Sanayi mirasının korunması için yapılan projeler, ekonomik kalkınma politikaları ve
bölgesel ve ulusal planlamaya entegre edilmelidir.



Sanayi mirasının dokusunu yok edecek veya zedeleyecek müdahalelere izin
verilmemelidir.



Hızlı bir şekilde yapısal değişimin gerçekleştiği sanayi toplulukları, yerel ve merkezi
yönetim tarafından desteklenerek sanayi mirasına yönelik oluşacak tehlikeleri ortadan
kaldırılmalıdır.



Sanayi mirası alanlarının tahrip edilmesinin önlemek için sanayi alanlarının
kapatılmasına hemen müdahale edebilmek prosedürler oluşturulmalıdır.
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Hükümet, sanayi mirasın korunmasına için sorularda bağımsız olarak tavsiye
verebilecek uzman bir danışma organlarına sahip olmalıdır.



Yerel sanayi mirasları alanlarının korunması için yerel toplulukların katılımı
sağlamalıdır.
Sanayi mirası alanları, eğitim tesisi, sanat galerisi, müze, alışveriş mekânları ve konut gibi
işlevlerle yeniden işlevlendirilmektedir. Sanayi mirası alanlına yeni bir işlev verirken alanın
özgün kimliği dikkate alınarak uygun işlev seçilmelidir. Höhmann (1992) sanayi alanlarını
koruma yöntemlerini dört başlıkta ele almaktadır. Birincisi, hiç müdahale yapılmadan veya az
müdahaleyle yeni bir işlev vermeden olduğu gibi korumadır. İkincisi ise çok az müdahaleyle
eski işlevine benzer bir işlev vermektir. Fakat bu yöntem için henüz işlevini tamamen
yitirmemiş bir sanayi alanı olması gerekmektedir. Üçüncüsü, yapıyı müze olarak
kullanmaktır. Müze işlevi bütün sanayi yapıları için uygun olmayabilir. Müze olarak
kullanılacak sanayi yapılarının hasar görmemiş, özgün donanımının korunmuş, müdahale
edilmemiş ve yeterli teknik bilgiyi sunacak niteliklere sahip olması gerekmektedir
(Köksal,2012). Dördüncüsü ise yeni bir işlev vererek korumadır. Yeniden işlevlendirme
sırasında yapılara bazı müdahaleler yapılmaktadır. Sanayi yapıları, boş kutu gibi düşünülüp
cephelerinin korunduğu ve içinin tamamen boşaltıldığı durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır
(Föhl, 1995). Yapılacak müdahalelerin yapının kimliğine zarar vermeyecek şekilde olması
gerekmektedir.
2.3.Sanayi Mirası Alanlarının Yeniden İşlevlendirilmesi
Sanayi mirası alanları, toplumsal hafızada önemli bir yere sahiptir (Büyükarslan ve Güney,
2013). Kent merkezlerinde çöküntü halinde bulunan sanayi mirası alanları toplumun
belleğinde yer etmiş ve yakın geçmişin izlerini topluma göstermektedir. Kentin merkezindeki
fabrika işlevi sona eren sanayi mirası alanlarının kentin belleğinde sürekliliğinin sağlanması
için yeniden işlevlendirilmesi konusu devreye girmektedir (Sadioğlu ve Yürük,2020).
Böylelikle hem yapının yok olması engellenmekte hem de toplumsal bellekteki yeri de
korunmaktadır.
Sanayi mirası alanlarını koruma yöntemlerinden olan yeniden işlevlendirmede dikkat edilmesi
gerekenler (Nizhny Tagil Tüzüğü,2003): (1) Sanayi alanlarında işlevsel bütünlüğün mümkün
olduğunca devam ettirilmesi gerekmektedir. (2) Sanayi alanının bütün eski kullanımları
incelenerek değerlendirilmelidir. (3) Öncelikli olarak yerinde koruma ilkesi benimsenmelidir.
(4) Yeniden kullanımda yapının özgün malzemesi korunmalıdır. (5) Yeniden kullanımın ima
ettiği süreklilik, ani sonla uzun süredir devam eden istihdam kaynakları ile karşı karşıya olan
topluluklar için psikolojik istikrar sağlayabilir. (6) Müdahaleler geri döndürülebilir ve
minimum etkiye sahip olmalıdır. (7) Yeniden yapılanma veya önceki bilinen bir duruma geri
dönme, istisnai bir müdahale olarak görülmeli ve yalnızca tüm alanın bütünlüğüne yarar
sağlıyorsa yapılmalıdır. (8) Belgesel kayıtlar, şirket arşivleri, bina planları ve endüstriyel
ürünlerin örneklerinin numunelerinin korunması teşvik edilmelidir.
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Her yapı kendine özgü olduğu için yeniden işlevlendirilecek sanayi mirası alanlarında başka
bir projede kullanılan yöntemler uygulanmamalıdır (Köksal,2012). Her alan farklı olduğu için
uygulanacak projenin de alana göre belirlenmesi gerekmektedir.
İşlevini yitirmiş sanayi alanları, ekonomik, çevresel, mimari toplumsal ve kültürel
nedenlerden dolayı yeniden işlevlendirilmesi gereken alanlarıdır. İşlevini tamamlamış ama
fiziksel ömrünü devam ettiren sanayi alanlarının yeniden işlevlendirilmesi, yeni işlev için inşa
edilecek yapıdan daha ekonomiktir. Yeni yapı yapmak yerine eski yapının işlevlendirilmesi,
enerji, işgücü, malzeme ve ekonomik açısından da tasarruf sağlamaktadır (Altınoluk, 1998).
Sanayi mirası yapıları ve çevresinin sahip oldukları ortak tarih ve birbirleriyle etkileşimleri,
değişen ihtiyaç ve çevre koşullarıyla beraber yeniden ele alınarak yeni işlev geçmişte
yüklenen anlamla ve değişen çevreyle beraber yeniden kurgulanmalıdır (Kariptaş, 2013).
Sanayi yapıları inşa edildikleri dönemin mimari özelliklerini gösterdiği için ve gelecek
nesillere aktarılması için yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir. Toplumun belleğinde yer
etmiş yapıların yok edilmesi, kentin belleğine zarar vermektedir. Bu da tarihi ve kültürel
değere sahip olan sanayi yapılarının korunmasını gerekli kılmaktadır.
3. TOPLUMSAL BELLEK VE KENT BELLEĞİ
Bellek bireysel veya toplumsal olabilmektedir. Bellek her ne kadar bireye ait görünse de
bireyin belleğinin oluşması için topluma gereksinim duyulmaktadır. Bireylerin en kişisel
anıları bile, toplumda ki grupların iletişim ve etkileşimi sayesinde oluşmaktadır. 1920’li
yıllarda Halbwachs’ın yaptığı çalışmalar sonucunda toplumsal bellek kavramı ortaya
çıkmıştır. Halbwachs bireysel belleğin oluşması ve korunması için sosyal çevrenin şart
olduğunu söylemektedir(Assmann, 2001).
Halbwach’ın yayınladığı “On Collective Memory” çalışması toplumsal bellek kavramının
temelini oluşturmaktadır. Toplumsal bellek oluşurken toplumdaki bireylerin oluşturduğu ortak
dil kullanılmaktadır. Bu ortak dille anılar depolanmaktadır.
Assman’ın ( 2001)bellekle ilgili “Bellek insanın sosyalleşme sürecinde oluşur. Bellek her
zaman bir bireye ‘ait’tir, ama bu bellek toplumsal olarak belirlenir. Kuşkusuz toplumlara
‘ait’ bir bellek yoktur, ama toplumlar üyelerinin belleğini oluşturur.” açıklaması
bulunmaktadır. Sosyal çevreyle birlikte ele alınan bellek, canlıdır ve sürekli iletişim içinde
devamlılığını sağlamaktadır. Eğer belleğin etkileşim ve iletişim içinde bulunduğu şey ortadan
kaldırılırsa veya değişirse unutma söz konusu olmaktadır. İnsan sürekli olarak etkileşim
içinde olduğu ve toplumsal belleğin bir parçası olduğu zaman hatırlamaktadır. Toplumsal
bellek, toplumun yalnızca geçmişiyle ilgili değil, bugün ve geleceğiyle ilişki içinde olan bir
yapıya sahiptir.
Kent belleği, toplumsal belleğin kentteki yapılı çevre üzerinde gözlemlenebilir olmasıdır. Bu
yüzden kentlerdeki sosyal yaşam, tarihi binalar ve toplumun kentle ilişkisi kent belleğini
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şekillenmesine neden olan önemli faktörler arasında yer almaktadır (Ünlü, 2017). Ringas vd.
(2011) kentsel belleği, ‘’bireylerin mekânın içinde, tarihi ve sosyal çevresi aracılığıyla
yaşadıkları deneyimlerden oluşan bir tür kolektif bellek’’ şeklinde tanımlamıştır. Kentte
gerçekleştirilen fiziksel çevredeki değişiklikler kent belleğinin sürekliliğinin zedelenmesine
neden olmaktadır.
Kenti oluşturan mimari yapılar ve mekânlar üzerinden oluşan sosyal ilişkiler kentin belleğinin
bir parçası olmaktadır (Rossi,2006). Sosyal ilişkiler zaman ilerledikçe değişmekte ve yeniden
üretilmektedir. Rossi(2006), bir şehrin binaları aracılığıyla hatırladığını savunmaktadır. Bu
nedenle tarihi binaların korunması, bireylerin zihinlerindeki anıların korunmasına
benzemektedir (Crinson, 2005). Kentler zaman içerinde değişirken kendi belleğini de
değiştirmektedir. Yaşam alanları olarak kentsel mekânlar toplumsal belleği
şekillendirmektedir. Mekânda ki değişme toplumsal bellekte değişime neden olmaktadır.
Sonuç olarak kent belleği, kentteki mekânlar ve bu mekânları kullanan bireylerin sahip olduğu
kolektif bellekle oluşmaktadır. Bellek sürekli olarak iletişim halindedir. Eğer bellek iletişim
kurduğu yapılı çevre değişirse veya kaybolursa bellek o yeri unutma ile karşı karşıya
kalabilmektedir. Bu yüzden de kent için öneme sahip olan yapılı çevrenin sürekliliği
sağlanmalıdır.
4. SEKA FABRİKASI’NIN SEKAPARK’A DÖNÜŞÜMÜ
4.2. SEKA Fabrikası’nın Konumu Ve Tarihsel Gelişimi
SEKA Fabrikası, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Yenidoğan ve Kozlu mahallelerinin sınırları
içerisinde yer almaktadır. Fabrika alanı kuzeyde D-100 karayolu, güneyde Marmara denizi,
doğuda Devlet Malzeme Ofisi Müdürlüğü (DMO) ve batıda Mannesman Boru Fabrikası
bulunmaktadır.
Fabrika alanı içerisinden doğu-batı doğrultusunda demiryolu hattı
geçmektedir.

Harita 1 SEKA Fabrikasının Konumu

Kâğıt sanayisi Cumhuriyetin ilk yıllarında ağırlıklı olarak ithalata dayanmaktaydı (Kocabaş
vd. 1996). Kâğıdın ülke topraklarında üretilmesi için Mehmet Ali Kağıtçı kağıt üretimi için
bir çok makale yazmış ve sonuçta ise kağıt fabrikasının kurulmasının görüşülmesi için
Ankara’ya çağrılmıştır (Yıldırım ve Kalak, 2019). Dönemin iktisat bakanı Celal Bayar kâğıt

KONGRE KİTABI

218

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

fabrikasının ülkeye yaralı olacağına ikna olmuş ve 1933 yılında bankacılık ve sanayi
alanındaki faaliyetlerinin yürütülmesi için Sümerbank kurmuştur. 10 Temmuz 1934 yılında
Sümerbank’a kâğıt fabrikası kurma ve işletme yetkisi veren kararname kabul edilmiştir. 17
mart 1934 yılında Alman Gutchoffnungshütte (G.H.H.) firmasına fabrikanın yapım ihalesi
verilmiştir (Kabaoğlu,2015).
Fabrikanın temel kazıları sırasında doğu romanın başkenti olan Nikomedia’nın arkeolojik
kalıntılarına rastlanmıştır. Bunun için İstanbul Alman Arkeolojisi Enstitüsü ve İstanbul
Arkeolojisi Müzesi kurtarma çalışmaları yapmış ve çıkan eserler, ‘‘İstanbul Arkeoloji
Müzesi’’ne teslim edilmiştir. Yapılan bu çalışma Nikomodia ile ilgili ilk arkeolojik
araştırmadır.
14 ağustos 1934 yılında Sümerbank İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası (I. Kâğıt Fabrikası)’nın
temelleri 121.864 m2’lik alanda atılmıştır. 1936 yılının Nisan ayında ilk üretim yapılmış ve
kasım ayında İktisat Bakanı Celal Bayar tarafından açılışı yapılmıştır. 1936 yılında temeli
atılan II. Kâğıt fabrikası 1944 yılında, 1950 yılında temeli atılan III. kâğıt fabrikası 1954
yılında ve 1957 yılında temeli atılan IV. kâğıt fabrikası 1961 yılında, V. kâğıt fabrikası 1960
yılında işletmeye açılmıştır (Gemici, 2011). 1938-1940 yılları arasında barınma ihtiyacının
karşılanması için işçi evleri inşa edilmiş ve 1955 yılında ‘‘Türkiye Selüloz ve Kâğıt
Fabrikaları Müessesi’’ kurulmuştur. 1955 yılında ‘‘Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları
İşletmesi Kanunu’’nun yürürlüğe girmesiyle beraber resmi olarak “SEKA” adını almıştır.
Erken Cumhuriyet döneminde devlet eliyle inşa edilen SEKA Fabrikası, o dönemde yaşanan
devrimlerle şekillenen sanayileşme ve yerli üretimin gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip
olmuştur (Muşkara ve Tunçelli, 2019).
1960-1980 yılları arasında SEKA fabrikası üretim anlamında en parlak dönemini yaşamıştır.
Fakat 1980’li yıllara gelindiğinde işçi çokluğu, makinelerin eski olması ve üretimde yetersiz
kalması, özel sektörle rekabet edememesi gibi nedenler fabrikanın gerilemesini beraberinde
getirmiştir. 2000’li yıllarda fabrika alanındaki yatırım eksikliği, fabrikanın verimli
işletilememesi, teknolojinin yetersiz kalması gibi nedenlerde kapatılması gündeme gelmiştir
(Url 2; Oğuz vd. 2010). SEKA Fabrikası 1995 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştır.
Sonuçta ise 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devredilmiştir (Kocaeli Dergisi,
2007). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmeden önce 2003 yılında Doğu Roma
İmparatorluğu’na başkentlik etmiş İzmit’in fabrika alanından bulanan küçük bir alanı 1.derece
arkeolojik sit kalını ise 3. Derece arkeolojik sit ilan edilmiştir (Köksal,2017).
4.2. SEKA Fabrikası’nın Korunması Ve Yeniden İşlevlendirilmesinin Gereği
Türkiye’nin ilk kâğıt fabrikası olan SEKA Fabrikası, Cumhuriyet Döneminin sanayi atılımı
içinde çok önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 80 yıllık geçmişiyle SEKA Kâğıt Fabrikası
binaları bugün bizlere, ‘sanayi mirası’ kavramı çerçevesinde dönemine ait birçok özgün
bilgiyi ve değeri sunmaktadır(İtez,2017)
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Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki sanayi alanları, lojmanlar ve sosyal donatı mekânları gibi
yapı gruplarını barındıran yerleşimler, inşa edildikleri kentin modernleşme sürecine
mimarlıkta olduğu gibi inşa edildikleri kentin sosyal yaşamının da modernleşmesine katkı
sağlamıştır. (Polat, 2008). SEKA Fabrikası sadece üretim yapıları değil, aynı zamanda yaşam
mekânları da düşünülerek tasarlanmıştır. 1934 yılında fabrikadaki yöneticiler, santral
görevlisi, bazı memurlar, şoför, gibi daima fabrikada bulunması gerekli olanlar için ‘‘vazife
evleri” olarak adlandırılan ve ilk toplu konut örneklerinden biri olan lojmanlar yapılmıştır
(Kocabaşoğlu vd. 1996). Artan işçi sayısından dolayı 1970’li yıllara kadar lojman yapımı
devam etmiştir. Fakat ilk yapılan lojmanlar tek katlı veya iki katlıyken daha sonra yapılan
lojmanlar çok katlı olarak inşa edilmiştir.
İtez (2017), SEKA Fabrikası’nın İzmit üzerindeki etkisini açıklamak için; ‘‘SEKA, kentlileri;
sinema, tiyatro, yazlık tesis, radyo ve spor kulüpleriyle tanıştırmıştır. SEKA’da lojmanlar,
misafirhane, bekâr evleri, sinema ve tiyatro salonu olarak kullanılan lokaller, revir, kreş,
dinlenme kampı, spor salonları ve yemekhane ortak bir yaşam alanı oluşturur. Bu yaşam
alanını paylaşan personel arasında gelişen dayanışma anlayışı, SEKA’lılık bilincini geliştirir.
SEKA Matbaası, SEKA Kampı, SEKA Spor Kulübü, Çocuk Dostları Derneği, SEKA Bandosu,
SEKA Radyosu, SEKA İtfaiyesi, 15 günde bir yayınlanan SEKA POSTASI ve SEKA Dergisi
hep bu bilincin ürünleridir.’’ İfadelerini kullanmıştır.
İnşa edildiği dönemim modern teknikleriyle üretim yapan fabrika SEKA Fabrikası, 1990’lı
yıllarda ülkedeki kâğıt gereksiniminin büyük bir kısmını üretmekteydi. Fabrika alanı bugün
20. Yüzyıldaki kâğıt üretim teknolojisini gözler önüne sermektedir. SEKA fabrika alanı ulusal
sanayi tarihimiz açısından önemli bir kuruluştur(Aydın, 2006).
6.3. Seka Fabrikası Proje Süreci
2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmeden önce SEKA Fabrikası alanı
kent için çöküntü alanı oluşturmaktaydı. 28.10.2005 tarihinde Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı kararda SEKA Fabrikası alanındaki yapıların
yapılarının dönemin mimari özelliklerini yansıtmaları, özgün olmaları nedeniyle ve sembolik
olarak yaşatılması amacıyla tescil edilmiştir (Url 3).
Sekapark alanı 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ‘Rekreasyon alanı ve Arkeolojik Sit
Alanı’ ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda alan “Rekreasyon Alanı Arkeolojik Sit
Alanı- ve Borusan Mannesman Fabrikası’nın olduğu alan Ticaret Alanı” olarak planlanmıştır
(Gemici,2011). Sekapark alanı ‘Arkeolojik sit alanı’ olduğu için 1/5000 Nazım İmar
Planı’nda plan onama sınırında tutulmuş ve alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Sekapark alanındaki
yapılara Kâğıt Müzesi, Bilim Merkezi, sosyo-kültürel tesis, toplanı salonları, film platosu gibi
işlevler verilmiştir. Mannesman Boru Fabrikası olarak faaliyet göstermiş alan ise ticaret alanı
olarak planlanmıştır.
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Sekapark projesi 1.210.965m2’lik bir alanı kapsamaktadır. Bu alanın 200.000 m2’si SEKA
işletmesi tarafından Mannesmann Boru Fabrikası’na kiraladığı, 510.965 m2 ise Devlet
Malzeme Ofisi’nin (DMO) ve 700.000 m2’si SEKA Fabrikası’nın kendi mülkiyetindeki
araziden oluşmaktadır (Oğuz,2010). Mülkiyetin parçacıl olması alanında etaplar şeklinde
tasarlanmasının gerekli kılmıştır. Proje üç etap da planlanmıştır. 1. etap demiryolu ve deniz
arasında kalan alandan oluşmakta ve bu alanda peyzaj düzenlemeleri tasarlanmıştır. 2. etap
DMO ve Mannesmann Boru Fabrikası alanlarını kapsamakta ve 1.etabın devamı
niteliğindedir. 3.etap ise fabrika yapıların yoğun olduğu alanın kuzeyindeki bölgedir.

Harita 2 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Projesi (Url 4)

Sekapark’ın birinci etabı yaklaşık 130 hektardan oluşmaktadır. Proje 2006 yılında
tamamlanan projeyle halkın hizmetine açılmıştır. Kentin rekreatif ihtiyacını karşılamak
amaçlı çocuk oyun alanları, çim sahaları, uçurtma tepesi, denizde ahşap iskeleler, kafe ve
restoranlar, kaykay pisti, tenis, futbol, basketbol, mini bisiklet yolları, golf sahası, koşu
yolları, otopark ve yapay çim tepelerinden oluşmaktadır. Sekapark alanındaki kaykay pisti
Türkiye’nin en büyük kaykay pisti olama özelliğine sahiptir. Proje sırasında denizin bazı
bölgelerinde doldurma çalışmaları yapılmıştır (Url 5). Gerçekleşen bu dönüşüm projesi
sonrasında fabrika alanındaki mimari-işlev devamlılığı arasındaki ilişki zedelenmiştir
(Köksal,2017).
İkinci etap 2010 yılında hizmete açılmıştır. Birinci etabın devamı niteliğindeki alanda
kondisyon sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, kafeler ve restoranlar, piknik
alanları ve otopark bulunmaktadır. Üçüncü etap ise fabrika yapılarının yoğun olduğu alanı
kapsamaktadır. Bu alandaki 1. Kağıt fabrikası, 2. Kağıt fabrikası, 3. Kağıt fabrikası, 4. Kağıt
fabrikası, selüloz kulesi, silolar, mekanik atölye, enerji santrali ve bacaları, lojman bölgesi,
itfaiye binası sosyo-kültürel ve fiziksel aktiviteler için yeniden işlevlendirilmiştir
(Gürser,2017).
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Tablo 1 Sekapark’ın III. Etabı Olan Fabrika Alnındaki Yapıların Dönüşüm Öncesi Ve Sonrasında
Planlanan İşlevleri(Güzel,2011)

Üçüncü etap çalışmaları 2009 yılında ‘1. Kağıt Fabrikası’nın Koruma Onarım ve Yeniden
İşlevlendirme Projesi’ hazırlanmaya başladığı zaman fabrika kapatılalı dört yıl olmuştu ve dış
cephesi zarar görmüş, içerisinde bulunan makinelerin bir kısmı satılmış, camlarının birçoğu
kırılmıştı (İtez,2017). Birinci Kağıt Fabrikası’nın doğu ve kuzey kısmı kağıt üretimine ait
makinelerin sergilendiği Kağıt Müzesi’ne, batı kısmı ise Bilim Merkezi’ne dönüştürülmüştür.
Fabrikanın güney kısmına Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ne gelen ziyaretçiler için ek yapı
yapılarak giriş yapısı tasarlanmıştır.

Bilim Merkezi 18 Nisan 2015 ‘te, Kağıt Müzesi 6 Kasım 2016 yılında
açılmıştır. Müze dünyada bulunan en büyük Kağıt Müzesi unvanına sahip
ve Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirmiş olduğu 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda
Sanayi Müzesi kategorisinde birincilik kazanmıştır (Kocaeli büyükşehri belediyesi
2015 faaliyet raporu , Url 6). Koçak(2018) Kağıt Müzesi’nin yeniden
işlevlendirilmesiyle ilgi şu cümleleri kullanmıştır:
‘‘SEKA Kağıt Müzesi kent ve sanayi belleği için önemli bir girişim olsa da; emeğin
sesini taşımayan, nostaljik, estetize edilmiş, çatışma ve çelişkilerden arındırılmış tarih
anlayışını aşamayan bir mekan olarak kaldı.’’
Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi’ne gelen ziyaretçi sayıları tablo 2’de gösterilmiştir. 2020
yılında ziyaretçi sayılarında covid 19 virüsünden dolayı iki ay kapalı olmaları nedeniyle düşüş
görülmektedir. 2017-2019 yılları arasında Ziyaretçi sayıların bakıldığında fabrikanın tarihinin
anlatıldığı ve makinelerinin sergilendiği Kâğıt Müzesi yerine ziyaretçiler bilimi
keşfedecekleri Bilim Merkezi’ni daha çok tercih ettiği görülmektedir. Aynı yapı içerisinde
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bulunan kütüphane 2018 yılının Aralık ayında faaliyete açılmış ve 2019 yılında 110000
kişi ve 2020 yılında 45000 kişi gelmiştir. Kütüphane 15 Mart 2020- 20 Haziran 2020 tarihleri
arasında covid-19 virüsü nedeniyle kapalı tutulmuştur.
Tablo 2 2017-2020 Yılları Arası Bilim Merkezi Ve Kağıt Müzesi’ne Gelen Ziyaretçi Sayıları

Fabrika alanının büyük bir bölümü film platosu olarak kullanılmaktadır. Üçüncü etap da
bulunan film platosu Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın ise Hollywood’dan sonra ki ikinci en
büyük film platosu olma özelliğini taşımaktadır (Url 7).
Fabrika alanının doğusunda bulunan lojmanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından
Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube, Gençlik ve Eğitim Merkezi, Geleneksel Türk
Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Gaziler Kültür Evi, , Kuzey Kafkas Dostluk ve Kültür Evi,
Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi,
Mevlevi Evi, Müzeler Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Evi
Müdürlüğüne düştürülmüştür.
6.4. SEKAPARK’ın Kent Belleğinin Sürekliliğine Etkisi
Seka fabrikası alanının Sekapark’a dönüştürülmesi projesinin kent belleğine etkisinin
ölçülmesi için 12- 21 Nisan 2021 tarihleri arasında alanda basit rastlantısal örneklem
tekniğiyle 105 kişiyle anket yapılmıştır. Demiryolunun kuzeyinde bulunan fabrika alanında 47
anket ve demiryolunun güneyinde bulunan park alanında 58 kişiyle anket çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Sekapark’a gelen ziyaretçilerin %52’si (55 kişi) erkek, %48’i (50 kişi) kadındır. Yaş dağılımı
incelendiğin fabrika alanında 15-25 yaş aralığındaki ziyaretçiler çoğunluktayken, park
alanından homojen bir dağılımın olduğu görülmektedir. Fabrika alanındaki ziyaretçilerin
%68’i (32 kişi) 15-25 yaş, %8’i (4 kişi) 26-35 yaş, %11’i (5kişi) 36-45 yaş, %11’i (5kişi) 4655 yaş ve % 2’i (1 kişi) 56 yaş üstüdür. Park alanındaki ziyaretçilerden ise %17’si (10 kişi)
15-25 yaş, %24’ü (14 kişi) 26-35 yaş, %19’u (11 kişi) 36-45 yaş, %17’si (10 kişi) 46-55 yaş
ve %23’ü (13 kişi) 56 yaş üstüdür. Fabrika alanındaki 15-25 yaş grubu çokluğundan dolayı
alanın tamamına bakıldığında ise alanın %40’ını 15-25 yaş aralığı hakim çıkmaktadır. Ankete
katılanların %21’i (22 kişi) her gün, %29’u(30 kişi) haftada 3-4, %25’i (26 kişi)haftada 1-2,
%15’i (16 kişi) ayda 1 ve %10’u (11 kişi) yılda birkaç kez Sekapark’a gelmektedir.
Sekapark’a gelen ziyaretçiler ‘‘Sekapark’ın eski adını biliyor musunuz?’’ sorusuna %30’u
(31 kişi) evet derken cevabını %70’i (74 kişi) hayır vermiştir. Evet, cevabını veren ziyaretçiler
fabrika adının ‘‘SEKA Fabrikası’’ olduğunu söylemiştir. 56 yaş üstü bireylerin %93’ü (13
kişi) eski adını bilirken 15-25 yaş aralığındakiler %95’i(40 kişi) eski adını bilmemektedir.
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Kullanıcıların % 70’i (73 kişi) Sekapark’ın önceden fabrika alanı olduğunu bilirken %30’u
(32kişi) alanın önceki işlevi hakkında bilgi sahibi değildir. 46 yaş üstü bireylerin hepsi (29
kişi) dönüşüm öncesindeki işlevinin fabrika alanı olduğunu bilmekte ve alana dair
yaşanmışlıklarının olduğunu ifade etmişlerdir. Fabrikanın tarihi hakkında bilgiye ise
ziyaretçilerin %66’sı (69 kişi) sahip değilken, %34’ü (36 kişi) 1900’lü yıllarda inşa
edildiğini, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulduğunu, 1936 yılında faaliyete başladığı, İlk
kâğıt fabrikası olduğu, 2004 yılında kapatıldığı gibi bilgileri bilmektedir
Ankete katılan ziyaretçilere ‘‘Fabrika faaliyet halindeyken kent için ne ifade ediyordu?’’
sorulmuş ve %10’u (11 kişi) ise fikrinin olmadığı, %7’si(7 kişi) kenti kirleten bir alan,
%7’si(7 kişi) yaşam alanı , % 76’sı (80 kişi) fabrikanın faaliyet halindeyken kent için çalışma
alanı anlamına geldiğini cevabını vermiştir. Ayrıca ziyaretçilerin % 62’si (65 kişi) fabrika
alanının park alanı olarak yeniden işlevlendirilmesinin daha iyi olduğunu, %38’i (40 kişi) ise
fabrikanın kente istihdam sağladığı ve ülkenim kâğıt ihtiyacını karşıladığı gerekçesiyle devam
ettirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Seka fabrikasının Sekapark’a dönüşümü sonrasında ziyaretçilerin düşüncelerine yönelik
sorular sorulmuştur. ‘‘Sekapark’ın şu an ki durumu dönüşüm öncesi işlevi hakkında size bilgi
veriyor mu?’’ sorulmuş ve sadece %4’ü evet derken % 96’sı (101 kişi) yalnızca Kâğıt
Müzesi’nde fabrikanın izlerini görebildiklerini söylemiştir. ‘‘Sekapark’da genellikle hangi
alanları kullanıyorsunuz?’’ sorulmuş ve cevapları tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3 Ziyaretçilerin Sekapark'da Genellikle Kullandığı
Alanlar

Grafik 1 Sekapark'da Fabrika Kimliğinin
Okunması İçin Ziyaretçi Görüşleri

Ankete katılanların %3’ü (3 kişi) Kâğıt Müzesi’ni, %8’i (8 kişi) Bilim Merkezi’ni, %11’i (12
kişi, 23’ü (24 kişi) kütüphaneyi, % 84’ü (88 kişi) park alanını kullanmaktadır. Kâğıt Müzesi,
Bilim Merkezi ve kütüphaneye gelen ziyaretçilerin tamamı fabrika alanında ankete katılmıştır.
Park alanına gelen bireyler Kâğıt Müzesi, Bilim Merkezi ve kütüphaneye gitmemektedir.
Sekapark’a gelen ziyaretçilere ‘‘Sekapark’ın fabrika kimliğinin okunması için sizce neler
yapılabilir?’’ sorulmuş ve cevapları grafik 1’de gösterilmiştir. Ziyaretçilerin % 47’si (49 kişi)
fabrika kimliğinin gelecek nesillere aktarılması için park alanına bilgilendirici tabelaların
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olması, % 30’u(32 kişi) gezi-tur düzenlenmesi, %8’i park alanında bazı yerlere SEKA
Fabrikası’nın minyatürünün konulması ve %15’i ise basında daha fazla yer alması gerektiğini
ifade etmiştir.
Ziyaretçilerin %33’ü (35 kişi) Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ne gitmemiş ve % 67’si (70
kişi) gitmiştir. Giden %30’u (21 kişi) Kâğıt Müzesi’nde fabrika hakkında yeterli bilgiye
ulaşamadıklarını fakat %70’i (49 kişi) bu alanlarda fabrikanın tarihi hakkında yeterli bilgiye
ulaştıklarını söylemiştir. Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen etkinliklere ziyaretçilerin %98’i (103
kişi) katılmamıştır. Etkinliklere katılan %2’lik kısım sadece kâğıt yapma etkinliğine katılmış
ve arkadaşı vasıtasıyla etkinlikten haberdar olmuştur.
Kullanıcıların %58’i (61 kişi) park alanında düzenlenen etkinliklerden hiçbirine katılmamıştır.
Katılan %42’lik kısmından uçurtma festivaline % 22 (23 kişi), uçurtma festivaline %13 (14
kişi), güreş festivaline (6kişi), konserlere %17 (18 kişi), 23 Nisan şenliklerine %3 (3 kişi)
katılmıştır. Etkinlik haberlerini %32 sosyal medyada rastladığını, %7 billboardlarda
gördüğünü, %25 alanda gezerken denk geldiğini, %13 telefonuna mesaj geldiği, % 23
arkadaşlarının söylediğini ifade etmiştir.
Sekapark’a gelen ziyaretçilere ‘‘Sekapark sizin için ne ifade ediyor? ’’ sorulmuştur.
Ziyaretçilerin %3’ü (3 kişi) keyifli vakit geçirme alanı , %7’si (7 kişi) sosyalleşecek alan ,
%9’u (10 kişi) ders çalışma, %9’u (10 kişi) temiz hava, %13’ü (14 kişi) gezme yeri, %18’i
(18 kişi) dinlenme , % %36’sı (38 kişi) Sekapark'ı nefes alma alanı ve huzur diye
tarihlemiştir. Ders çalışma alanı olarak gören kesim kütüphaneyi kullanan bireylerden
oluşmaktadır. Sekapark’a gelen ziyaretçilere ‘‘Sekapark’ı İzmit’te gezilmesi gereken yerler
arasında kaçıncı sıraya koyuyorsunuz’’ sorulmuş ve %72’si (78 kişi) 1. sırada, %13’ ü (14
kişi) 2. sırada, %11’i (12 kişi) 3. sırada ve %1’i (1 kişi) 4. sırada, %2’si (2 kişi) 5. sırada ve
%1’i (1 kişi) 6. sırada cevabını vermiştir. Ziyaretçilere söylenen cümlelere katılıyorum,
kararsızım ve katılmıyorum diye fikirlerini belirtmeleri istemiş ve verdikleri cevaplar tablo
4’de gösterilmektedir.
Tablo 4 Ziyaretçilerin Sekapark’ın Dönüşümü Sonrası Düşünceleri
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SEKA Fabrikası alanının Sekapark’a dönüştürülmesi ziyaretçilerin%81’i (85kişi) tarafından
olumlu karşılanmakta ve %91’i (94 kişi) Sekapark’ı İzmit’in sembolü olarak görmektedir.
Ziyaretçilerin %70’i (73 kişi) yeniden işlevlendirilme sonrasında ketteki çevre kirliliğinin
azaldığını, %11’i (12 kişi) bir ilişkisinin olmadığını ve %13’ü(14 kişi) kararsız olduklarını
ifade etmiştir.
Sekapark’a gelen ziyaretçilerin %4’ü (4 kişi) Sekapark’ın İzmit’in rekreasyon ihtiyacını
karşılamadığını daha fazla park alanına ihtiyacın olduğunu, %83’ü (87 kişi) İzmitlilerin
rekreasyon ihtiyacını karşıladığını ve %11’i (14 kişi) bu konuda kararsız olduklarını
söylemiştir. Sekapark alanını kullananların %51’i (59 kişi) Sekapark alanında sanayinin
yaşanmışlığını göremediğini, % 30’u (34 kişi) bu konuda fikirlerinin olmadığını, %19’u (22
kişi) Kâğıt Müzesi’nde fabrikaya dair izleri gördüğünü ve bunun sanayinin yaşanmışlığını
görmek için yeterli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 46 yaş üstü bazı bireyler ‘‘Ben yaşadığım
için bu alanlarla sanayinin izlerini görebiliyorum ama burada yaşamayan insan bu izleri
göremez’’ cümlesini kullanmışlardır.
Anket boyunca ‘‘Endüstri mirası alanların korunması için yapılan yeniden işlevlendirme
sorasında kent belleğinin sürekliliği zarar görmektedir’’ hipotezi test edilmiştir. Anket
sonuçları incelendiğinde 46 yaş üstü bireylerin SEKA Fabrikası’nda anıları olduğu için ve
yaşları itibariyle fabrikanın faaliyet halindeki zamanını gördükleri için dönüşüm öncesi ve
sonrası tarihi hakkında bilgi sahibiyken, 45 yaş altı özelliklede 15-25 yaş grubunun tarihi
hakkında pek bir bilgisinin olmadığı saptanmıştır. 15-25 yaş aralığındaki bireyler Bilim
Merkezi ve Kâğıt Müzesi içinde bulunan kütüphaneyi genç nesil kullanmasına rağmen %95’i
fabrikanın adını bile bilmemektedir.
Dönemim modernleşme sürecinde inşa edilmiş ve içeresinde eğitim, sağlık, ibadet gibi sosyal
tesisleri içerisinde v-barındıran ve kent için bir yaşam alanı olarak bilinen fabrika alanı
günümüzde fabrikanın faaliyet halindeki kent için anlamı sadece çalışma alanı olarak
tanımlanmaktadır. Günümüzde İzmit’te yaşayan birçok genç SEKA’yı sadece park alanı
olarak bilmektedir (Koçak, 2018). Park alanında fabrikanın yaşanmışlığının görülemediği
sonucu çıkmıştır. Ziyaretçiler tarafından fabrika kimliğinin okunması ve kent belleğindeki
sürekliliğinin korunması için alanda gezi-turlar düzenlenebileceği ve park alanında
bilgilendirici tabelaların olması kullanıcılar tarafından önerilmektedir.
Sekapark’a gelen ziyaretçilerin % 33’ünün Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ni ziyaret
etmemesi aslında alanın tarihinin önemsenmediğini de göstermektedir. Gelen ziyaretçiler
genelde park alanını kullanmakta ve bu alanı nefes alma, dinlenme, sosyalleşme alanı gibi
kendini iyi hissettirecek alan olarak görmektedir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sanayi alanları inşa edildikleri dönemin teknolojisini, mimarisini, kültürünü yansıtan ve
ketliyle etkileşim halinde olan mekânlar oldukları için kolektif bellekte önemli bir yer
tutmaktadır. Sanayi mirası alanları geçmişin izlerini taşımakta ve kent belleğinde yer etmiştir.
Kolektif belleğin yapılı çevrede gözlemlenebilir olması olan kent belleğini oluşturmaktadır.
Sanayi mirası alanlarında yeniden işlevlendirilme sırasında yapılacak müdahalelerin kent
belleğindeki sürekliliği bozmayacak şekilde olması gerekmektedir.
Erken cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinde inşa edilen ve Türkiye’nin ilk kâğıt
fabrikası olan İzmit SEKA Fabrikası’nın Sekapark’a dönüşümü sonucunda ise kent
belleğindeki yerinin park alanına dönüşmeye başladığı görülmektedir.
Sekapark’a gelen ziyaretçilerin %84’ü vakitlerini sıklıkla park alanında geçirmektedir.
Ziyaretçiler bu alanı nefes alma, huzur bulma, dinlenme, gezme, sosyalleşme, keyifli vakit
geçirme, temiz hava alma, eğlence ve ders çalışma alanı olarak görmekteler. Ders çalışma
alanı olarak görenler 15-25 yaş aralığındaki kütüphaneyi kullanan ziyaretçilerdir.
Sekapark’da olan Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ne ziyaretçilerin %67’si gitmiş ve %30’u
yeterli bilgiye ulaşamadığı söylemiştir. Fabrikanın tarihinin görülebileceği tek alan fabrika
yapıları ve bu yapıların içinde bulunan Kâğıt Müzesi’dir. 2017-2020 yılları arasında Bilim
Merkezi’nin Kağıt Müzesi’ne göre ziyaretçi sayısının fazlalığı gelenlerin fabrikanın tarihini
merak ettiği için değil keyifli vakit geçirmek için bu alanı kullandıklarını göstermektedir.
Alanı kullananların %70’inin dönüşüm öncesi işlevinin fabrika alanı olduğunu bildiği halde
%70’inin fabrikanın adını bilmemesi ve %66’sının fabrikanın tarihi hakkında herhangi bir
bilgiye sahip olmaması alanın bellekten silinmeye başladığı anlaşılmaktadır. Özellikle 15-25
yaş bireylerin %95’inin fabrikanın adını bilmemesi yeni neslin belleğindeki yeri değişmiştir.
Sekapark alanının dönüşümün kentli tarafından kentin rekreasyon ihtiyacını karşıladığı için
olumlu görülmektedir. Fakat Sekapark alanın fabrikanın tarihi hakkında bilgi vermede
yetersiz olması, alanda sanayinin yaşanmışlığının görülememesi kent belleğinin sürekliliğini
zedelemektedir. Ziyaretçilerin önerdiği gibi park alnında bilgilendirici tabelalar ve bazı
bölgelerinde fabrikanın minyatürleri, gezi-turlar düzenlenebilir veya basında daha fazla yer
alabilir.
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Sitokinler bağışıklık sisteminde yer alan hücresel düzenleyici proteinlerdir. Hücresel ve
humoral bağışıklıkta yer alırlar. Uyarılmış lenfositler, monositler ve makrofajlar ile bazı
somatik hücreler tarafından sentezlenen düşük molekül ağırlığına (8 ve 80kDa) sahip protein
ve glikoprotein yapısında moleküllerdir. Sitokinler yüzeylerinde kendilerine özgü reseptörü
bulunan hücreler üzerinde etkilidirler. Sentezlen sitokinler değişik hücre ve dokulardan
salgılanmalarına rağmen aynı etkiyi gösterirler. Lökositler, makrofajlar, gibi immün sistem
hücrelerinin yanında, endotel hücreleri ve fibroblastlar tarafından da sentezlenip, hücre dışına
verilen moleküllerdir. Sitokinler hücre bölünmesi hücre büyümesi ve farklanması kontrolü,
yaralanma, yara iyileşmesi hematopoez ve hücresel metabolizmanın değiştirilmesi,
enflamasyona karşı bağışıklık ve enflamatuar olayların düzenlenmesinde rol oynamaktadır.
Hücre yüzeyinde yer alan reseptörler, hücresel yanıtın şekillenmesinde rol alırlar. Sitokinler
belirli bir bölgede lokal etkiler oluşturarak otokrin veya parakrin etki gösterebilirler ya da
belli hücreler tarafından salınıp kan veya çesitli hücresel sıvılar içinde taşınarak çok farklı
bölgelerdeki hücresel reseptörlere bağlanarak, organ ya da organ sistemleri üzerine etki
edebilirler. Sitokinlerinler lenfoid hücrelerin farklanmasını sağlayarak, baskılayarak ya da
artırarak immün yanıtı düzenlerler. Hücrelerin, enflamasyon bölgesinde toplanarak aktif hale
gelmelerini sağlarlar. Haemopoetik aktiviteyi düzenler; hipofiz hormonlarının
sentezlenmesini uyarırlar. Antiviral özellikleri saptanmıştır. Toksik, hatta öldürücü etkiler
oluşturabilmektedirler.
Lökositlerle etkileşen sitokinlere interlökinler denir. Bunlar lökositlerin farklılaşmasını ve
çoğalmasını sağlarlar. Lenfositler tarafından sentezleneler lenfokin, makrofaj ve monositler
tarafından sentezlenenler monokin olarak adlandırılır. Sitokinler fonksiyonlarına göre
interferonlar, Tümör nekroz faktör (TNF), Kemokinler olarak gruplandırılırlar. Sitokinler,
hücre yüzeyindeki özgün reseptörlere, daha çok da hematopoietik büyüme faktörü
reseptörlerine bağlanırlar.
Sitokinler bağışıklık yanıtın oluşmasında etkin rol aldıkları için düzeyleri de hastalıklar ile
yakın ilişkili olarak bulunmaktadır. Çeşitli bakteriyel ve viral kaynaklı bozuklukların tedavisi
için, biyolojik yanıtı düzenleyici olarak sitokinler klinikte kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı
olarak besin öğeleri ve sitokin etkileşimi göz önüne alınarak bazı hastalıkların klinik seyrini
etkilemesi açısından özel bir beslenme programı önerilmektedir. Bu incelemede, son yıllarda
yoğun bir şekilde araştırılan sitokinler ile ilgili son çalışmalar, Covid 19 pandemisinde son
derece önem kazanmış olup pek çok yeni araştırmaya konu olabilecek etkileşimler,
değerlendirilmiştir. Covid 19 enfeksiyon süresince lenfokinlerle gerçekleşen bağışık sistem
savunması hem en büyük dostumuz hem de en büyük düşmanımız olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çünkü corona virüs ile mücadelede lenfokinle aracılığı ile başarı sağlanırken,
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neden olduğu anlaşılamayan bir kimyasal tetik mekanizması ile sitokin üretimi tetkleniyor ve
bağışık sistem hücreleri gereğinden fazla sitokin üretiyor ve bunlar farklı hücrelere saldırarak
ölüme neden olabiliyor. SARS enfeksiyonunda da çok gözlenen bu duruma sitokin fırtınası
adı verilmektedir. Bu durum pek çok çalışmada rapor edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sitokinler, İnterlökinler, Sitokin fırtınası, Lenfositler
CYTOKINES and CYTOKINE STORM
Cytokines are cellular regulatory proteins involved in cellular and humoral immunity. They
are protein and glycoprotein molecules with low molecular weight (8 and 80kDa) and
synthesized by stimulated lymphocytes, monocytes and macrophages and some somatic cells.
Cytokines are effective on cells with specific receptors on their surface. Cytokines are
effective on the surfaces of the cells with specific receptors for them. Although the
synthesized cytokines are secreted from different cells and tissues, they have the same effect.
Besides immune system cells such as leukocytes and macrophages, cytokines are also
synthesized by endothelial cells and fibroblasts. Cytokines play role in controlling cell
division, cell growth and differentiation, injury, wound healing, hematopoiesis and
modification of cellular metabolism, immunity to inflammation, and regulation of
inflammatory events.
Receptors on the cell surface play role in the cellular response. Cytokines can show an
autocrine or paracrine effect in a particular region or can be released by certain cells and
carried in blood or various cellular fluids, they can affect the organ or organ systems by
binding to cellular receptors in many different regions, Cytokines regulate the immune
response by differentiating, suppressing or increasing lymphoid cells. They enable the cells to
gather in the inflammation zone and become active. It regulates haemopoietic activity; They
stimulate the synthesis of pituitary hormones. Antiviral properties have been identified. They
can create toxic or even fatal effects.
Cytokines that interact with leukocytes are called interleukins. These enable the
differentiation and proliferation of leukocytes. To those synthesized by lymphocytes are
colled lymphokines those synthesized by macrophages and monocytes are called monokines.
Cytokines are grouped according to their functions as interferons, tumor necrosis factor
(TNF), chemokines. Cytokines bind to specific receptors on the cell surface, more commonly
to hematopoietic growth factor receptors.
Since cytokines play an active role in the formation of immune response, their levels are also
closely related to diseases. Cytokines are used clinically as regulators of biological response
for the treatment of various bacterial and viral disorders. Considering the interaction of
nutrients and cytokines affecting the clinical course of some diseases a special nutrition
program is recommended. In this review, recent studies on cytokines, which have been
extensively researched in recent years, have gained importance in the Covid 19 pandemic.
During the Covid 19 infection, the immune system defense with lymphokines can be both
beneficial and unexpectedly harmful. Lymphokines achieved success in the fight against
corona virus, cytokine production is increased with an inexplicable chemical trigger
mechanism and the immune system cells produce more cytokines than necessary and they can
cause death by attacking different cells. This situation, which is frequently observed in SARS
infection, is called cytokine storm. This has been reported in many studies.
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Sitokinler bağışıklık sisteminde yer alan hücresel düzenleyici proteinlerdir. Hücresel ve
humoral bağışıklıkta yer alırlar. Uyarılmış lenfositler, monositler ve makrofajlar ile bazı
somatik hücreler tarafından sentezlenen düşük molekül ağırlığına (8 ve 80kDa) sahip protein
ve glikoprotein yapısında moleküllerdir (Kılıçturgay K. 2003). Sitokinler yüzeylerinde
kendilerine özgü reseptörü bulunan hücrelerin yüzeyine bağlanırlar (Akdoğan M., 2018).
Sitokinler, değişik hücre ve dokularda sentezlenip salgılanmalarına rağmen aynı etkiyi
gösterirler. Lökositler, makrofajlar, gibi immün sistem hücrelerinin yanında, endotel hücreleri
ve fibroblastlar tarafından da sentezlenip, hücre dışına verilen moleküllerdir. Sitokinler hücre
bölünmesi hücre büyümesi ve farklanması kontrolü, yaralanma, yara iyileşmesi hematopoez
ve hücresel metabolizmanın değiştirilmesi, enflamasyona karşı bağışıklık ve enflamatuar
olayların düzenlenmesinde rol oynamaktadır (Kılıçturgay, 2003).
İmmünologlar, trafından interferon ve sinir büyüme faktörünün keşfinden sonra, 1960'ların
sonlarında lenfositten türetilmiş "lenfokinleri" tanımlanması, sitokinlerle ilgili çalışmaların
başlangıcı olmuştur. İmmünoloji, viroloji, hematoloji ve hücre biyolojisinde sırası ile
interlökinler, interferonlar, koloni uyarıcı faktörler ve peptid büyüme faktörleri ile ilgili olarak
çalışmalar birbirine paralelel olarak çalışılmıştır. Polipeptit düzenleyici faktörlerin tümü
"sitokinler" olarak tanımlanırken, interferonların, koloni uyarıcı faktörlerin (CSF'ler) ve
büyüme faktörlerinin immünolojideki rolü göz ardı edilemez. Esas olarak sitokinler adından
anlaşılacağı gibi, bir hücreden kaynaklanır, büyük ölçüde ortaya çıktığı kategori içinde işlev
görür; bir uyarıcı veya bir inhibitör olarak kategorize edilebilir, birbiriyle ilişkili bir dizi ek
eylemi vardır. Çoğu sitokin, birbirinden farklı hücrelerden kaynaklanabilir. Birçoğu çok
çeşitli biyoaktivitelere sahiptir; bunlar genellikle koullara bağlı olarak hücresel çoğalmayı ve
farklılaşmayı hem teşvik etme hem de engelleme yeteneğini içerir. Belirli bir sitokinin
gösterdiği çoğu aktivite başkaları tarafından da uygulanabilir. Doğum sonrası dönemde
bilinen işlevleri olan birçok sitokin, embriyolojik olarak farklı etkiler gösterebilmektedir. Bir
sitokin, konakçı hücre fonksiyonunu düzenlemek için çok düşük konsantrasyonlarda
enzimatik olmayan şekilde hareket eden, konakçının canlı hücreleri tarafından salınan,
immünoglobülin olmayan çözünür (gliko) bir protein olarak tanımlanabilir. Sitokinler,
nörotransmiterler, endokrin hormonlar ve otakoidlerin yanı sıra, çözünür hücreler arası sinyal
moleküllerinin dördüncü ana sınıfını oluşturur (Nathan ve Sporn, 1991).
Hücre yüzeyinde yer alan reseptörler, hücresel yanıtın şekillenmesinde rol alırlar. Sitokinler
belirli bir bölgede lokal etkiler oluşturarak otokrin veya parakrin etki gösterebilirler ya da
belli hücreler tarafından salınıp kan veya çesitli hücresel sıvılar içinde taşınarak çok farklı
bölgelerdeki hücresel reseptörlere bağlanarak, organ ya da organ sistemleri üzerine etki
edebilirler (Güner ve diğ., 1997). Sitokinler Lenfoid hücrelerin farklanmasını sağlayarak,
baskılayarak ya da artırarak immün yanıtı düzenlerler. Hücrelerin, enflamasyon bölgesinde
toplanarak aktif hale gelmelerini sağlarlar (Nathan ve Sporn 1991). Hemopoetik aktiviteyi
düzenler; hipofiz hormonlarının sentezlenmesini uyarırlar. Antiviral özellikleri saptanmıştır.
Toksik, hatta öldürücü etkili olabilirler (Junqueira ve Carnerio, 2019).
Sitokinler immün sistem haricindeki hücreler tarafından da üretildiği ve immün sistem dışı
hücreleri de etkileyebilmektedirler. Sitokinler, tedavi amaçlı, biyolojik cevabı düzenleyici
olarak klinikte kullanılmaktadır. Sitokin terimi bir protein grubunu ifade etmek için
kullanılmaktadır. Sitokinler fagositik tek çekirdekli hücreler tarafından üretilirse Monokinler,
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aktive lenfositlerden, üretilirse Lenfokinler, lökositler arasında düzenleyici olarak hareket
eden sitokinler ise İnterlökinler, lökosit göçü ile ilgili olanlar Kemokinlerdir. (Kılıçturgay,
2003)
Sitokinler, sitokin ağı denilen sinyal iletiminin bir parçası olarak işlev görür. Aynı sitokine
farklı hücrelerden alınan diğer sinyaller doğrultusunda koruyucu ve hasar verici tepkiler gibi
farklı yanıtlar oluşturabilirler. Sitokinler birbirlerinin sentezinden etkilenir, arttırabilirler ya da
baskılayabilir. Depolanamazlar, immün yanıtta gereksinim olduğunda üretilirler. Sitokinler
doğal ya da kazanılmış bağışıklık yanıtta yer alan hücreler tarafından üretilir. Pek çok hücre
tipine etki eden özgün sitokinler bulunur. Sinyal dönüştürücüleri ve sitokin bağlanma
fonksiyonlarının alt birimleri ortak olduğu için, çoğunlukla bir sitokin reseptörü aynı aileye
dahil olan diğer sitokinlere de yanıt oluşturabilir. Böylece, (örneğin izole bir IL-2) bir
sitokinin eksikliği, diğer sitokinlerin (IL-15, IL-7, IL-9 vs) eksik olanın işlevini de
gerçekleştireceğinden, olumsuz bir durum oluşmamaktadır. Hücresel yanıt sitokinlere yavaş
oluşur, yeni mRNA ve protein sentezi gerektiği için uzun zaman alabilir. Sitokinler
fonksiyonlarına veya kaynağına göre gruplandırılabilir ancak çok farklı hücreler tarafından
üretilebilmeleri ve birçok farklı hücreyi etkileyebilmeleri dikkate alınarak sınıflandırılmalıdır.
Doğal bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan sitokinler TNF-α, IL-1, IL-10, IL-12, tip I
interferonlar (IFN- α ve IFN-β), IFN-γ, ve kemokinler. TNF-α Tümör nekroz faktör alfa
mikroplara, karşı yanıtta aktifleşmiş makrofajlar tarafından üretilmektedirler. Akut
inflamasyonda aracı olarak yer alırlar. Endotel hücrelerinin yapışma moleküllerinin
üretilmesini uyararak, sitokinler için kemotaktik olan kemokinleri üreterek nötrofil ve
makrofajların enfeksiyon bölgelerine yapışmasına aracılık ederler (Mayer, 2017).
Lökositlerle etkileşen sitokinlere interlökinler denir. Bunlar lökositlerin farklılaşmasını ve
çoğalmasını sağlarlar. Lenfositler tarafından sentezlenenler lenfokin, makrofaj ve monositler
tarafından sentezlenenler monokin olarak adlandırılır. Sitokinler fonksiyonlarına göre
interferonlar, Tümör nekroz faktör (TNF), Kemokinler olarak gruplandırılırlar. Sitokinler,
hücre yüzeyindeki özgün reseptörlere, daha çok da hematopoietik büyüme faktörü
reseptörlerine bağlanırlar (Kılıçturgay, 2003).
İnterlökin-1(IL-1), aktive olmuş makrofajlar tarafından üretilen enflamatuar bir sitokindir.
TNF-α’ya benzer etkileri vardır. T hücrelerinin aktivasyonuna etki eder. İnterlökin 10 (IL-10),
aktive edilmiş makrofajlar ve Th2 hücreleri tarafından üretilen inhibitör sitokindir. İnterleukin
12(IL-12) dendritik hücreler ve aktive edilmiş makrofajlar tarafından üretilmektedir. Th1
hücrelerinin farklılaşmasını uyararak. Tc ve NK hücrelerinin sitolitik fonksiyonlarının
artmasına neden olur. Tip I interferonlar (IFN-α ve IFN-β), çeşitli hücreler tarafından üretilir
ve hücrelerde viral replikasyonu inhibe etmede görev yaparlar. İnterferon gama (INF-γ), esas
olarak Th1 hücreler tarafından üretilmektedir. Önemli bir sitokindir. Doğal ve kazanılmış
bağışıklıkta çok sayıda fonksiyona sahiptir. Kemokinler, kemotaktik sitokinlerdir çeşitli hücre
tipleri ve lökositler tarfından üretilirler. Lökositleri enfeksiyon bölgelerine yönlendiren
lenfositlerin epitelden geçişinde ve gideceği yeri belirlemede rol oynayan büyük bir gruptur
(Mayer, 2017).
Başlıca anti-enflamatuar sitokinler arasında interlökin (IL) -1 reseptör antagonisti, IL-4, IL-6,
IL-10, IL-11 ve IL-13 bulunur. IL-1, tümör nekroz faktörü-a ve IL-18 için spesifik sitokin
reseptörleri ayrıca proinflamatuar sitokin inhibitörleri olarak işlev görür (Opal ve DePalo,
2000).
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İnflamasyonda hücre birikimi ve plazma proteinlerinin damardan sızması,
mikroorganizmaların ve ölü artıkların ve zararlı maddelerin fagositozu ile devam eder.
makrofajlar ve dendritik hücreler gibi antijen sunan hücreler (ASH), aktive olarak patojenlere
karşı bağışıklık tepkisi oluşturur. Doğal immün yanıt ile doku onarımının bir aşaması olarak,
fagositoz ile salınan antijenler ve patojenler ortadan kaldırılır. Otoimmünitede lenfositler
uyarılır, sonrasında kendi dokularına karşı bir reaksiyon meydana gelir ve otoimmün
hastalıklar oluşur. İmmün sitem aracıları, sitokinler, kemokinler, büyüme faktörleri ve
bağışıklık hücresi artışı gözlenir. Yeni oluşan kan damarları ve yerleşik olarak dokuda
bulunan hücrelerin aktivite kazanması nedeniyle doku hasarı daha yoğun olarak gözlenir.
Doku onarımı başlama aşamasında konak savunmasında makrofajlar inflamasyonu başlatatan
sitokinler üretirler, mikroorganizmaları fagosite ederler, ölü doku bölümlerini ortadan
kaldırırlar. Doğal bağışıklık ile ilişkili hücreler, makrofajlar, mikroorganizmaları ortadan
kaldırırlar. Nötrofiller, makrofajlar tarafından üretilen inflamatuar aracılar olan
prostaglandinler, lökotrienler, trombosit aktive edici faktör, TNF-α, interlökin (IL)-1, IL-6 ve
IL-12 gibi sitokinler ve kemokinlerin etkisi ile enfeksiyon bölgesine yönelirler. TNF
proinflamatuar sitokin olarak tanımlanmıştır. TNF’nin aşırı salınımı, RA, inflamatuar
bağırsak hastalığı, psoriasis ve PsA gibi çok çeşitli hastalıkların seyrinde rol oynamaktadır.
TNF, aktif makrofajlar, monositler T lenfositleri, mast hücreleri, nötrofiller, fibroblastlar,
endotel hücreleri ve osteoklastlar tarafından üretilen çok yönlü bir sitokindir. Birçok
inflamatuar aktivitelerde rol oynar ve hücre proliferasyonu, apoptoz ve anjiyogenezde de
etkilidir. Yapılan araştırmalarda aktive olmuş T hücrelerinden salınan sitokinlerin ve diğer
proinflamatuar mononükleer hücrelerin, sinoviyal epidermal fibroblastların çoğalmasına ve
aktivasyonuna neden oldukları ortaya konmuştur (Nas ve Keskin 2020).
Son yıllarda, sitokinler ve depresyon gelişimine etkileri de araştırmalara konu olmaktadır.
Majör depresyonu olan hastalarda sitokin düzeyleri, vücut sıvılarında ölçülerek, depresyonun
tanısında kullanılmaktadır. Tedavide kullanılan antidepresanların sitokinleri nasıl etkilediği de
araştırılmaktadır. Antidepresanların monositlerden sitokin salınımını engellediklerini ve
depresyonda görülebilen bazı hastalık davranışlarını gidermede etkili oldukları
düşünülmektedir. Depresyonda inflamatuvar yanıt sisteminin etkinleşmektedir. Sitokin
düzeylerindeki yükselmenin depresyonda hastalığın seyri hakkında faydalı olabileceğini
bildiren araştırmacılar olduğu kadar, bunun bir biyolojik belirleyici olabileceğini ileri sürenler
de vardır. Farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni kullanılan ilaçlar ve hastanın
bağışıklık sistemindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır (Tuğlu ve Kara, 2003)
Apoptoz veya programlanmış hücre ölümü, spesifik morfolojik ve biyokimyasal olarak
karakterize edilen fizyolojik bir mekanizmadır. Apoptotik değişimler, çok hücreli
organizmaların morfolojik ve fonksiyonel gelişimine önemli bir katkı sağlar. Ayrıca, merkezi
sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları dahil olmak üzere Alzheimer hastalığı veya Parkinson
hastalığı kanser ve bağışıklık sistemi disfonksiyonu gibi, çeşitli hastalıkların ortaya çıkışında
rol oynar.,. Apoptotik değişiklikler sırasında, normalde plazma zarı içinde gizlenen fosfolipid
fosfatidil-serin, apoptotik cisimlerin yüzeyinde açığa çıkar. Bu şekilde, fagositik hücreler
apoptotik cisimleri tanır ve fagosite eder. Fagositik hücreler, komşu dokuların
iltihaplanmasını engelleyen sitokinler (örneğin IL-10 ve TGF-y) salgılar. Bu şekilde apoptotik
cisimler, enflamatuar bir yanıta neden olmadan dokudan çıkarılır. Apoptotik mekanizma,
oksidatif stres, alkilleyici ajanlar, iyonize radyasyon ve kemoterapötik ajanlar gibi bir dizi
faktör ile veya sitokinlerin süper ailesi tümör nekroz faktörü (TNF) , Fas ligandı (FasL) ve
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TNF ile ilişkili apoptozu indükleyen ligand (TRAIL) gibi eksternal faktörler tarafından
başlatılabilir(Papaliagkas ve diğ., 2007).
Sitokinler bağışıklık yanıtın oluşmasında etkin rol aldıkları için düzeyleri de hastalıklar ile
yakın ilişkili olarak bulunmaktadır. Çeşitli bakteriyel ve viral kaynaklı bozuklukların tedavisi
için, biyolojik yanıtı düzenleyici olarak sitokinler klinikte kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı
olarak besin öğeleri ve sitokin etkileşimi göz önüne alınarak bazı hastalıkların klinik seyrini
etkilemesi açısından özel bir beslenme programı önerilmektedir. İmmün yanıtı düzenlemede
amino asitlerin çeşitli etkileri bulunmaktadı; makrofajların, T ve B lenfositlerin, doğal
öldürücü (NK) hücrelerin aktivasyonu, lenfositlerin çoğalmasının düzenlenmesi; sitokinlerin
ve sitotoksik maddelerin, antikorların sentezlenmesinde rol oynar. Proteinden yetersiz
beslenmenin immun sistemi baskılayarak enfeksiyonlara duyarlılığı arttırdığı gibi,
enfeksiyonlarda da proteine gereksinim artmaktadır. Bu nedenle, COVID-19’dan korunmada
ve tedavide günlük yeterli protein alımının sağlanması elzemdir Literatürde biyoaktif
maddelerin COVID-19 enfeksiyonunda önleyici ajanlar veya tedavi hızlandırıcılar olarak
fonksiyon görebilecekleri öne sürülmektedir (Ruya Kuru ve Üstün Aytekin, 2021).
COVID-19 ile ortaya çıkan ortaya çıkan patolojik yanıtlarda immün sistemin rolünün çok
olduğu anlaşılmaktadır. Ağır solunum yolu problemi olan COVID-19 hastalarında birden ve
oldukça yüksek oranlarda proinflamatuar sitokinlerin salındığı tesbit edilerek "sitokin
fırtınası" terimi kullanılmıştır. Başka hastalıklarda görülen sitokin fırtınasında özellikle Bu
durumda COVID-19'da görülen sitokin fırtınasında makrofajların aktive olması ve hücre
zarında delikler açılmasına neden olan perforin geni mutasyonları ile birlikte diğerlerinden
farklı olarak dendritik hücreler ve Th1, Th2 ve Th17 çeşitli lenfositler de aktive olmaktadır.
Bunun sonucunda TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23, IL-27, IFNalfa, IFNbeta çeşitli sitokinler ve kemokinler aniden ve yüksek miktarlarda ortama salınması
sonucu hastalanma ve ölüm oranlarında artış gözlenmektedir. (Atak Yücel ve diğ. 2020).
D vitamini, COVID-19’da literatürde adı en çok geçen vitaminlerden birisidir. COVID-19
enfeksiyonunun bir sonucu olarak, birçok hasta çoklu organ hasarına yol açabilecek solunum
sıkıntıları yaşamaktadır. Bu belirtiler Sitokin Fırtına sendromu ile ilişkilidir. 1,25 (OH)2 D
vitamini, Th1 hücrelerinin çoğalmasını baskılamaktadır ve sitokinlerin (interferon (IFN)-γ ve
interlökin (IL)-2) üretimini azaltmaktadır. Th2 hücrelerinden ise IL-4 ve inflamatuar T hücre
aktivitesini baskılayan transforming growth factor (TGF-α) üretimini arttırmaktadır. D
vitamini, Covid 19 tedavisinde bir immünomodülatör olarak kullanılmaktadır. Omega-3 yağ
asitleri, antienflamatuar etkileri ile immün sistemi düzenlenmektedir. Diyette esansiyel yağ
asitlerinin yetersizliğinin, inflamasyonun iyileşmesinde gecikmeye neden olması sonucu
ortaya çıkan solunum sorunları kontrolsüz Sitokin Fırtınasında önemli role sahiptir. C ve D
vitaminleri, omega- 3 ve biyoaktif bileşikler, selenyum ve çinko mineralleri, probiyotiklerin
immün sistemdeki fonksiyonlarının hastalıkla mücadelede yararlı olduğu bilinmektedir.
Yeterli miktarlarda alınmaları faydalı olmaktadır. Gıda takviyelerinin kullanımında aşırıya
kaçmaktan sakınılmalıdır. Bağışıklık hücrelerini destekleyen, hızlı yanıt vermesini sağlayan
beslenme modeli seçilmelidir. Akdeniz diyeti önerilen beslenme şekli olmasına karşın daha
kapsamlı araştırmalara gereksinim vardır (Kuru Yasar ve Üstün Aytekin, 2021).
IL-6 farklı bağışıklık hücreleri, mezenkimal hücreler, endotel hücreleri, enfeksiyonlara ve
doku hasarına yanıt olarak fibroblastlar tarafından üretilen çok işlevli bir sitokindir.
Monositler, makrofajlar ve dendritik hücreler beta koronavirüs ile enfekte olduklarında
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etkinleşirler. Bu hücrelerin aktivasyonu, IL-6 ve diğer inflamatuar sitokinlerin salgılanması ve
sitokin fırtınası ile sonuçlanır. COVID-19 olgularında makrofaj-koloni uyarıcı faktör (MCSF) düzeylerinin de anlamlı şekilde yüksek olduğu bildirilmiştir. Sitokin kişisel özellikleri
belirleyen etkenlerden birisidir, ortamlarındaki farklılıklar, uygulanacak tedavinin türünü,
veriliş yöntemini, verilen tedaviye yanıtı, görülebilecek yan etkileri, kişiden kişiye
değiştirebilir (Atak Yücel ve diğ., 2020).
SARS-CoV2 virüsü, havayolu epitelinde hızla kendi kopyalarını oluşturken, doğuştan immun
yanıtı tetikleyerek çevre dokulardaki immun hücrelerin enfeksiyon alanına toplanmasına
neden olarak ağır immün yanıt sonucunda hiperenflamasyon ile. yaşamı tehlikeye sokan,
Sitokin Fırtınası ortaya çıkmaktadır. Bu kontrolsüz durumun baskılanmasının nasıl etkileri
olacağı tartışma konusudur. Bazı durumlarda COVID-19 hastalarında lenfosit sayılarında
azalma, lenfoid dokulardan dalak ve lenf nodlarında atrofiye rastlanmaktadır (Kurtuluş ve
Pirim, 2020).
Enfekte olmuş hücrelerden virüs çoğalmasını engelleyemeyen bir yanıt, klinik olarak şiddetli
akut solunum sıkıntısı sendromu ve dissemine intravasküler pıhtılaşma gibi sistemik
sonuçlarla ortaya çıkan, muhtemelen bir sitokin fırtınasına yol açan, şiddetli bir enflamatuar
yanıtla sonuçlanabilir (Kurtuluş ve Pirim, 2020).
Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin ve hızlı yanıtı insan vücudunun bir viral enfeksiyona
karşı savunma mekanizması olduğu gerçektir. Sitokin salınımı, bir virüse karşı immün
patolojide hayati bir rol oynar Bununla birlikte, bağışıklık hücrelerinin ve aracıların aşırı
ifadeleri ve tepkileri, insan organ sistemlerinde ciddi hasara neden olabilir. COVID-19
hastalarında IFN-γ, IP-10 ve IL-1β'nin aşırı ekspresyonu görülmektedir. Bu proinflamatuvar
sitokinler (Th1) gelen yanıtların aktivasyonuna neden olabilmektedir. Ayrıca IL-10 ve IL-4
gibi Th2 hücreleri tarafından salgılanan yüksek seviyelerde sitokinler göstermiştir. Bu iki
sitokin, enflamatuar yanıtın inhibisyonunda rol oynar. Ayrıca, serumdan elde edilen IL-6 ve
IL-2 R seviyeleri, hastalığın şiddeti ile pozitif bir korelasyon gösterir, bu da kritik hastalarda
en yüksek ve sıradan hastalarda en düşük olduğu anlamına gelir. Başka bir çalışmada, genel
servislerdeki ve yoğun bakım ünitelerindeki COVID-19 hastaları karşılaştırıldı. İkincisinin
artmış serum IP-10, makrofaj inflamatuar protein-1A, MCP-1, granülosit koloni uyarıcı faktör
ve TNF-α seviyeleri sergilediği bildirilmiştir [50]. Yukarıdaki çalışmalar, "sitokin fırtınası" ile
COVID-19 ilerlemesi arasındaki pozitif korelasyonun kanıtı olarak görülmektedir (Savla ve
diğ., 2021).
Bu incelemede, son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılan sitokinler ile ilgili son çalışmalar,
Covid 19 pandemisinde son derece önem kazanmış olup pek çok yeni araştırmaya konu
olabilecek etkileşimler, değerlendirilmiştir. Covid 19 enfeksiyon süresince lenfokinlerle
gerçekleşen bağışık sistem savunması hem en büyük dostumuz hem de en büyük düşmanımız
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü corona virüs ile mücadelede lenfokinle aracılığı ile
başarı sağlanırken, neden olduğu anlaşılamayan bir kimyasal tetik mekanizması ile sitokin
üretimi tetkleniyor ve bağışık sistem hücreleri gereğinden fazla sitokin üretiyor ve bunlar
farklı hücrelere saldırarak ölüme neden olabiliyor. SARS enfeksiyonunda da çok gözlenen bu
duruma sitokin fırtınası adı verilmektedir. Bu durum pek çok çalışmada rapor edilmiştir.
Bundan sonrada pek çok araştırmaya konu olacağına inanılmaktadır.
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ABSTRACT
The impact of ammonium persulfate (APS) integration and thermal oxidative stabilization
(TOS) on the properties of polyacrylonitrile (PAN) multifilament were studied at
temperatures up to 250°C by employing a multistep annealing approach. The results suggest
that APS pretreatment accelerated the thermal stabilization reactions of the PAN
multifilaments. Thermal treatment of APS treated PAN samples, resulting in enhanced
thermal stability. It seems that APS promoted the oxidative cross-linking of polymer chains.
APS impregnation followed by TOS in the air environment leads to significant changes in the
structural, physical, and mechanical properties of PAN multifilaments. In this study, X-ray
diffraction (XRD), infrared (IR) spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA), scanning
electron microscopy (SEM), and optical microscopy were employed to perform structural
characterization of the original and APS impregnated and thermally stabilized samples.
Analysis of the X-ray diffraction and infrared spectroscopy results suggested rapid
aromatization reactions with increasing stabilization periods. Detailed analysis of X-ray
diffraction curves obtained after a curve-fitting procedure suggested the rapid transformation
of the original structure to a totally disordered amorphous phase containing pre-graphitic
domains. TGA thermograms reveal that the highest carbon yield value was 69.12% at 1000°C
for the APS integrated and stabilized PAN multifilament. The obtained outcomes suggest that
APS integration was very effective in promoting stabilization reactions.
Keywords: Polyacrylonitrile, Stabilization, SEM, X-ray, Infrared Spectroscopy, TGA,
Mechanical Properties.
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Introduction
Carbon fibers are now considered as one of the strongest and most lightweight reinforcement
materials for constructing advanced composite supplies [1,2]. Carbon fibers contain
anisotropic carbon with a value from 92% to 100 wt% carbon. Carbon fiber in the form of a
composite offers itself as an attention-grabbing ingredient for various advanced and highvolume applications due to having excellent tensile properties and low-density value. The
number of carbon fiber manufacturing industries is constantly increasing with a target in
aerospace industries, construction industries, military, medical and sports materials
production [3,4]. Now, the maximum carbon fiber manufacturers use polyacrylonitrile
precursors due to better tensile properties and high yield. The oxidative stabilization of the
precursor fiber is one of the most important stages to make the precursor fiber infusible in the
high-temperature carbonization stage in carbon fiber manufacturing [5,6].
PAN fiber is usually heated up to 300°C for one hour or more in the TOS process to convert it
into an infusible, non-flammable fiber. After finishing this stage, the samples are heated in an
inert environment to carbonize at 1000-2500°C, called the carbonization temperature [7–10].
Before the carbonization stage, the oxidized polyacrylonitrile fiber achieves infusible and
non-burning properties [11]. Polyacrylonitrile molecules need to be tied together, or the innate
stiffness of the molecules needs to be improved to avoid or limit the chain scission and chain
relaxation in the carbonization stage [12,13]. In the oxidation reaction, the comonomer works
as an initiator [14]. Different investigations [15,16] have revealed that the oxidative
stabilization rate of the polyacrylonitrile precursor is influenced by copolymer composition,
applied temperature, and imposed tension during the process. The stabilization process alters
the chemical structure of the PAN and makes it thermally stable [17]. This process also has a
significant influence in transforming the polyacrylonitrile fiber into an infusible stable ladder
polymer. Thermal stabilization transforms the nitrile bond (C≡N) into nitrilo bonding (C=N).
It develops cross-linking within the polyacrylonitrile molecules, which allows functioning at
elevated temperatures with the least volatilization of carbonaceous substances [18,19]. It is
also experimental [20] that the C=C, C=N, and =C–H groups are created as a result of
cyclization, aromatization, and elimination reactions, whereas the CH2 and CN groups are
vanished entirely. The creation of the ladder ring structure is supposed for the black color of
the stabilized PAN fiber [21,22]. In the entire stabilization process, the applied temperature,
the heating and cooling rate, and the stabilization period play important roles in affecting the
overall heating treatment result of the PAN fiber [17,23–26].
In this study, a comprehensive investigation was performed on the impact of ammonium
persulfate integration for optimizing the stabilization process. This work aimed to explore the
outcomes of ammonium persulfate pretreatment on the molecular structure of thermally
stabilized polyacrylonitrile fiber before performing the carbonization process.
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Experimental Details
Thermally Stabilized Sample Preparation
PAN was used as the precursor fiber in this study for the thermal stabilization process. Prior
to the stabilization stage of polyacrylonitrile fiber, ammonium persulfate [(NH4)2S2O8] was
used for pretreatment. Ammonium persulfate has the characteristics to accelerate the
stabilization step while applied in the appropriate experimental circumstances. Because of the
presence of free radical ions, SO4- and H2O2, ammonium persulfate is believed to show this
acceleration activity during thermal stabilization [27,28]. Before starting chemical
impregnation, surface impurities of the original PAN multifilament yarn were removed by
immersing in isopropyl alcohol-perchloroethylene solution for 60 min at room temperature to
remove the spin-finish oil. Chemical pretreatment of the precursor PAN fiber was performed
in a 15% aqueous ammonium persulfate solution by immersing the samples at room
temperature for 24 hours. The pH value of the solution was 2.5 at 20°C. The pretreated PAN
contained 10.68% (w/w) ammonium persulfate on a dry basis.

Experimental Data Collection
Evaluation of Linear Density
By measuring weight (g) per unit length (m), the linear density was obtained for the PAN
multifilament sample. For linear density measurement, Tex, which is the evaluated value of
the weight of yarn in grams for each 1000 meter length, was used as a common unit.
Stabilization yield was also assessed from the linear density values, which can be described as
the ratio of linear density values of pure samples to stabilized samples under investigation.
Evaluation of Fiber Thickness
Using a polarizing microscope (Model: Nikon ME600L), fiber thickness was measured for the
untreated and stabilized PAN samples. For the measurement of fiber thickness, 20 marks were
taken widthwise from five different filaments, and the average value was used.
Evaluation of Volume Density
Using a density gradient column operated at 23 ± 1°C, volume density values for the samples
were obtained. Isopropyl alcohol (ρ = 0.796 g/cm3) and perchloroethylene (ρ = 1.62 g/cm3)
were used to prepare the column for measuring the density of untreated and thermally
stabilized PAN samples. To achieve the stable position, the samples were allowed to stay in
the solution for about 24 hours.
Evaluation of Mechanical Properties
A PROWHITE tensile testing machine was used to measure the mechanical properties of the
untreated and thermally stabilized PAN samples. Tensile experiments were performed by
keeping the gauge length at 20 mm and the crosshead speed at 5 mm/min. At the breaking
point of the sample, the tensile strength was assessed, and the average values were reported
for 20 breaks in each case.
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Evaluation of X-ray Diffraction (XRD) Analysis
By using a Bruker® AXS D8 model X-ray diffractometer, X-ray traces were acquired by
employing nickel filtered CuKα radiation (λ= 0.154056 nm). At 10 steps per degree, counting
was carried out. In the range of 5–35° 2θ in reflection mode, X-ray scattering data was
obtained for both pure and thermally stabilized samples, and corrected for polarization,
Lorentz, and incoherent scatter factors [29].
Evaluation of Fourier Transform Infrared (IR) Measurements
By using a Perkin Elmer® FT-IR spectrometer, infrared analysis was performed in absorbance
mode. By means of a Norton-Beer apodization function, 50 interferograms were used to get
an average value. Compared to a conforming number of background scans, every single
sample spectrum was ratioed by maintaining unchanged device adjustments. In the end, by
utilizing curve fitting procedures and the SPECTRUM® software, all the spectra were
investigated where applicable.
Evaluation of Thermogravimetric (TGA) Analysis
A Perkin Elmer diamond thermogravimetric analyzer system was used to obtain thermograms
of the raw and thermally stabilized samples. Throughout the TGA experiments, the maximum
temperature was 1000°C, the heating rate was 10°C/min, and the sample weight was around
5-6 mg. By using the melting point standards of indium (156.6°C), tin (231.9°C), zinc
(419.5°C), aluminum (660.1°C), and gold (1064.2°C), temperature calibration of TGA was
performed.
Evaluation of Scanning Electron Microscopy
LEO 440 Scanning Electron Microscope was employed to examine the surface morphology of
the polyacrylonitrile samples. The distance from the detector to specimens was kept at 8 to 12
mm, and for most specimens, a 10 kV operating voltage was used. To avoid electrostatic
charging impacts and improve the conductivity, a gold coating was applied on the surface of
the specimens.

Results and discussion
Evaluation of Physical and Tensile Properties
The TOS process was performed for the APS pretreated PAN multifilaments in the air. This
process was done by a multi-step annealing approach at 250°C for different treatment times
ranging from 5 to 60 min. The color of the precursor fiber is altered during the thermal
stabilization process from the white color of raw PAN through shades of brown and dark
brown in the initial phases to a blackish and black color in the last phases. The PAN is
thought to have a highly cross-linked aromatized structure in the thermally stabilized PAN
filament, indicated by the color changes.
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Figure 1 Linear density of pristine and stabilized PAN multifilament impregnated with 15% APS
solution.

Before the thermal stabilization, the linear density value of the pristine polyacrylonitrile was
increased by 10.68% following the impregnation of the 15% APS, and reached 66.35 tex. In
Figure 1, linear density values of the thermally stabilized PAN multifilaments are illustrated
for different stabilization periods. After 5 min of stabilization, the linear density value reduces
by 1.6% compared to the APS impregnated PAN multifilaments and shows a constant fall
with increasing the stabilization period. The decrease of linear density was continuous up to
the stabilization time of the 60 min multi-step annealing for the sample. A linear density loss
of 6.38% was noticed for the 60 min stabilized samples compared to the APS impregnated
PAN sample.

Figure 2 Volume density of pristine and stabilized PAN multifilament impregnated with 15% APS
solution.

Figure 2 presents the volume density values for the untreated (pristine) and thermally
stabilized PAN multifilaments impregnated with 15% APS solution. A continuous increase of
volume density is shown between 5 and 60 min stabilization time. Volume density values start
from 1.179 g/cm3 for the pristine PAN and go to 1.395 g/cm3 for the 60 min thermally
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stabilized PAN. The development of a ladder-like structure in the polymer is attributed to the
escalation of volume density values, which are incorporated by the close packing of the
polymer chains because of the cyclization of the nitrile groups [30]. It has been noticed that to
produce high strength carbon fiber, the volume density values of the stabilized fiber should be
in the range of 1.34 to 1.39 g/cm3 and the oxygen content between 5 and 9% [31].
Deviation of fiber thickness of the stabilized PAN multifilaments was observed for the
increase of stabilization periods. Fiber thickness of the stabilized PAN decreased from 19.68
µm to 17.22 µm with a stabilization period of 60 min in the multi-step annealing. The fiber
thickness declined swiftly after 15 min treatment time to 6.2%, and further decreases
continued by increasing the stabilization period.

Stabilization
time (min)

Fiber thickness and Color change

0
(Untreated)
0
(APS
impregnated)
5

15

30

45

KONGRE KİTABI

243

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

60

Figure 3 Optical microscopic view (40X) of PAN multifilaments.

The changes of tensile strength values of raw and APS integrated-stabilized PAN samples are
presented in Figure 4. Tensile strength of 5 min thermally stabilized PAN shows a sudden fall
of about 40.7% and reaches 162.2 MPa from 273.5 MPa of raw PAN sample. Afterward, it
exhibits a gradual decrease until 45 min thermal stabilization and reaches 152.4 MPa. The
tensile strength values show a sharp fall by approximately 52.1% of the PAN samples for 60
min thermal stabilization. In the TOS process performed in the air atmosphere, nitrile (C≡N)
bonds are transformed into nitrilo (C=N) bonds by an intermolecular crosslinking reaction.
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Figure 4 Tensile strength of pristine and stabilized PAN multifilament impregnated with 15% APS
solution.

Evaluation of Thermal Analysis (TGA)
Thermogravimetric analysis is commonly employed to follow carbon yield percentage, which
is considered an essential measure for thermally stabilized samples. In the carbonization
stage, thermally stabilized polyacrylonitrile samples lose their weight by eliminating the
organic constituents as pyrolysis by-products. In the dehydrogenation reaction, hydrogen is
generally removed as part of water vapor. However, nitrogen is removed as nitrogen (N 2) gas
or hydrogen cyanide (HCN), and oxygen is eliminated in the form of carbon dioxide (CO2),
carbon monoxide (CO), water (H2O) vapor, or simple oxygen (O2) gas. TGA thermograms are
plotted in Figure 5 for untreated and thermally stabilized PAN samples. TGA thermograms
present the diminution of weight loss with the rise of treatment time, which indicates the
increase of carbon yield due to intensifying the cross-linking density. Because of the
formation of a higher number of cross-linking related ladder structures, thermally stabilized
PAN loses weight over a broader temperature range. However, the untreated PAN loses
weight over a more narrow temperature range. An extreme thermal decomposition is observed
in 5 min (multi-step annealed) in thermally stabilized samples between 300 and 450ºC with a
weight loss of 63.5% at 500ºC and 56.6% at 1000ºC. With the increase of the stabilization
period, the weight loss drops gradually between 50ºC and 450ºC (Figure 5). For the 60 min,
thermally stabilized PAN multifilament, weight loss becomes 75.9% at 500ºC and 69.2% at
1000ºC.
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Figure 5 TGA thermograms of untreated (a) and stabilized PAN samples for different stabilization
periods (b) 5 min, (c) 15 min, (d) 30 min, (e) 45 min, (f) 60 min.

Evaluation of FT-IR Spectroscopy Analysis
To follow the changes of structural and chemical occurred in the TOS process, infrared
spectroscopy was employed in this study. The comparison of infrared spectra in the region
2000–450 cm-1 of untreated and thermally stabilized polyacrylonitrile multifilament
impregnated with APS for different treatment times is presented in Figure 6. Significant
structural transformation is observed in the spectra compared to the untreated
polyacrylonitrile spectrum. After 5 min of stabilization of PAN multifilament, the carbonyl
(C=O) stretching spectrum of aliphatic ketone group at 1736 cm-1 loses most of the intensity,
and shifts to a lower frequency with increasing treatment time till it is noticed as a shoulder on
the leading conjugation absorption (Figure 6). This characteristic was mentioned as a probable
sign of becoming part of the conjugated structure of the carbonyl groups [32].
In Figure 6, it is clearly visible by the infrared bands at 1655, 1583, 1154, and 806 cm-1 that
the presence of APS is characterized. The infrared band at 1583 cm-1 is supposed to be a sign
of intra-molecular reaction and the transformation of nitrile (C≡N) group into nitrilo (C=N)
group by the cyclization process. In published works, different assignments have been
mentioned for this band. In some inquiries, it is allotted [32–34] to conjugated nitrilo (C=N)
groups obtained from cyclization. This band is assigned as C=C and C=N groups by Clarke
and Bailey [35]. This band is also assigned for the combination of C=C and C=N vibrations
[36,37]. For the stabilized polyacrylonitrile sample, the combination of C=C, C=N stretching,
and N–H in plane bending vibrations is another assignment [38].
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Figure 6 Infrared bands in 2000–450 cm-1 region of untreated (a) and thermally stabilized PAN
samples for (b) 5 min, (c) 15 min, (d) 30 min, (e) 45 min, and (f) 60 min multistep thermal
stabilization.

With the increase of treatment time, the CH2 band and –C–O stretch (PVA) at 1452 cm-1 and
1233 cm-1, respectively and lose their intensity (Figure 6) and gradually become less
dominant because of the occurring dehydrogenation and development of C=C bonds. The
infrared spectra between 1600 cm-1 and 1300 cm-1 are characterized by the extensive
broadening and rise in intensity through a new band formation centered at 806 cm-1, which is
allotted to a conjugated C–H (C=C–H) vibration [39].
In Figure 7, two prominent bands centered at 2920 cm-1 and 2852 cm-1 are positioned between
the 3000 cm-1 and 2800 cm-1 regions. With the increase of stabilization time, the intensity
variation of the nitrile (C≡N) groups of the acrylonitrile monomers, as a part of the PAN
polymer, is also presented in Figure 7. At about 2242 cm-1, a nitrile vibration is positioned.
After just 5 min of the stabilization period, the methylene (CH2) bands lose their maximum
intensity, which indicates hydrogen atom elimination because of the dehydrogenation
reactions occurring in the polymer backbone in addition to the cross-linked structure. It is
believed that due to the dehydrogenation reactions, oxygen is partly incorporated with the
samples during the stabilization process. In Figure 7, a quick intensity loss is observed of the
nitrile absorption spectrum at 2242 cm-1. However, at around 2120 cm-1, a new spectrum
appears associated with thiocyanate (S=C=N) stretching [40]. Another newly appearing band
occurs at about 2200 cm-1, allotted to nitrilo (C=N) conjugation and attributed to the ionic
structures [32]. This band assignment is considered the result of the α,β-unsaturated, and βimino nitrile groups rising from dehydrogenation reactions or from the isomerization and
tautomerization of the ladder structure [41,42]. This band is also associated with baminonitrile
groups [37,43].
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Figure 7 Infrared bands in the 4000–2000 cm-1 region of untreated (a) and thermally stabilized PAN
sample for (b) 5 min, (c) 15 min, (d) 30 min, (e) 45 min, and (f) 60 min thermal stabilization.

In the oxygen-rich air environment, stabilized fibers show a higher intensity fall ratio of nitrile
groups than at an elevated temperature [35]. The spectra between 3700 and 2300 cm -1
encompass a common leading peak position of 2920 cm-1, which is retained, even after the 60
min multi-step annealing. The dehydrogenation reactions occur in the backbone polymer
chains and the cross-linked polymer structures due to the loss of hydrogen atoms, which is
indicated by the continuous intensity loss of methylene spectrum at 2920 cm-1.
Evaluation of X-ray Diffraction Analysis
Equatorial X-ray diffraction curves of original and ammonium persulfate impregnated and
thermally stabilized PAN fibers for the stabilization periods from 5 to 60 min are presented in
Figure 8. Assessment of the equatorial X-ray diffraction curve of the original polyacrylonitrile
sample exhibits two ordered peaks with d-spacing of 0.539 and 0.308 nm, which are assigned
to a hexagonal unit cell [11,44,45]. The results show that the ordered peaks (PE1 and PE3)
can be assigned to the (100) and (110) reflections of a hexagonal unit cell with basal plane
dimensions of a = b = 0.6 nm [11].
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Figure 8 Equatorial X-ray diffraction traces of untreated (a) and thermally stabilized samples for (b) 5
min; (c) 15 min; (d) 30 min; (e) 45 min; (f) 60 min.

An additional but less ordered and broad peak (PE2) with d-spacing of 0.345 nm (at about
25.5° 2θ) is also present in the diffraction pattern (Figure 9). This peak can be assigned to the
unoriented and disordered phase. The d-spacing of this peak is attributed to (002) reflection of
the pre-graphitic structure (such as ladder/aromatic) [11]. The thermal stabilization process
seems to significantly affect crystal structure through crystallite size and degree of
crystallinity for the laterally ordered structure. A curve-fitting procedure is employed to attain
precise peak parameters utilizing peak height, peak position, and half-height width [11,44,45].
Curve-fitted X-ray diffraction curves of original and stabilized polyacrylonitrile multifilament
samples are presented in Figure 8 and Figure 9. A close inspection of Figure 8 suggests a
rapid loss of laterally ordered structure assigned to the hexagonal crystal phase by the
advancement of stabilization reactions [11,44,45]. The (100) reflection keeps its presence in
the sample for the stabilization period of 5 min but disappears completely for the samples
stabilized for 15 min and higher.
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Figure 9 Curve fitting of the equatorial X-ray diffraction trace of the raw PAN multifilament.

Evaluation of Scanning Electron Microscopy (SEM)
Scanning electron microscopy was employed to examine the surface properties of raw, and
APS incorporated and heat-stabilized PAN samples. Because of the effects of the fiber
extrusion process in the wet spinning method, grove-like striations and irregular surface
features are observed through the longitudinal axis of the filaments (Figure 10). These surface
features are supposed to be developed by releasing solvents from the filaments in the
coagulation bath. The release of solvents also causes the development of the kidney-like
cross-sectional shape of the PAN filaments (Figure 10). The SEM analysis revealed that the
surface topographies do not show apparent changes of the stabilized PAN samples through
different stabilization periods. The development of central regions of the thermally stabilized
polyacrylonitrile filament was studied by Layden [46]. In that study, it was noticed that the
temperature of the surface area was lower than the interior temperature of the PAN filament.
For this reason, the transferred heat in the stabilization phase is supposed to stimulate the
cyclization reaction and to form a disorganized (i.e., amorphous) ladder-like structure in the
core area of the stabilized PAN sample. Thus, the disorganized core area is estimated to
reduce the oxygen diffusion from the outer surface area [47].
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b

a

Figure 10 Longitudinal (a), and cross-sectional (b) view of original PAN multifilament.

Conclusions
In the experimental outcomes, it is clearly observable that APS pretreatment optimizes the
stabilization period and helps to develop the cyclized structure swiftly. The TOS process in
the air caused significant physical and structural transformations of PAN samples. By
increasing the stabilization period, infrared results showed a faster cyclization and
dehydrogenation reaction. This is confirmed by the quick intensity loss of the nitrile spectrum
at 2242 cm-1 and the methylene spectrum at 2920 cm-1. By the progress of the stabilization
period, a comparative enhancement in thermal stability was observed in the TGA
thermograms, which were quantified by the increase of carbon yield. The highest carbon yield
value was 69.12% at 1000°C for the APS impregnated and stabilized PAN fibers. The PAN
fibers stabilized at 250°C for 60 min are likely to withstand high temperatures in the
carbonization stage. In carbon fiber manufacturing, the integration of APS with PAN fibers
helps speed up the TOS process, which helps to reduce the overall processing cost of carbon
fiber production.
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MÜZİKBİLİMİNİN GELİŞİMİNDE FÂRÂBİ'NİN İMZASI
RAMİZ AZİZOV
Azerbaycan Milli Konservatuarı
“Halk çalğı enstrumanları” kafedrasının profesörü,
Ünlü öğretmen (Əməkdar müəllim), orcid.0000-0003-3988-4061
Özet: Müzik, bütün halkların tarihinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır
ve bu janrın temelini makam-tonlamanın yapısı oluşturmaktadır. Makam tonlama, halkın ulusal ve manevi değerlerine özgü özelliklerin temelinde ortaya
çıkar ve bu nedenle o müzik, halka özgü özelliklerinin çoğunu içermektedir.
EskivezenginTürkkültürtarihinde dünyacaünlü çok sayıda bilim ve kültür dehası
olmuştur. Müzik felsefesi denildiği zaman elbette birçok isimler akla gelmektedir.
Fakat bu isimler arasından Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin
Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî ismi en önlerde anılımaktadır. Türk müzik tarihinde
müziğin nazarî ilkelerini tespit eden ilk müzik bilgini Fârâbî'dir. Zira o döneme
kadar müzik sanatının kanun ve kuralları belirli bir kalıba dökülmemişti. Oldukça
derin ve anlatıması zor konuları ele almasına rağmen, el-Fârâbi'nin yorumlama
şekli çok basit ve kolaydır. El-Fârâbi'nin en büyük hizmetlerinden biri de müziğe
büyük değer vermesi ve müziği bilimsel yönden araştırmasıdır. Onun müzik
nazariyatı

hakkında

yazdığı

kitaplarda

vermiş

olduğu

bilgiler

İslâm

coğrafyasındaki müzik anlayışlarına da önemli bir referans olmuştur. Bu bağlamda,
el-Fârâbi dünyada müziğe dair eser yazmış ilk bilim adamlarından biri olarak
bilinmektedir. Onun müziğe dair ortaya koyduğu fikirler ve aynı zamanda müzik
biliminin gelişmesi amacıyla yazdığı risaleleri (tezleri) ayrı bir önem taşımaktadır.
Bu risalelerde yer alan bilgiler bugün hala geçerliliğini korumaktadır ve genel
olarak müzik biliminin çox yönlü teorik bilgilerini yansıtmaktadır. Müzik
konusunda üstün bir yeteneğe sahib olmasının yanı sıra seçkin bir icracı ve çok iyi
bir ud ustasıydı. Ramiz Azizov tarafından gönderilmiş “Müzik biliminin
gelişiminde Farabinin imzası” adlı makalede El-Farabinin müzik teorisi kapsamlı
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şekilde analiz edilmişdir. Bu makalede Fârâbî'nin hayatı, müzik çalışmaları ve
müzik düşüncesi tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ferabi, müzik, türk, bilim, risale, eğitim.

THE SIGNATURE OF FARABI IN THE DEVELOPMENT OF MUSIC
SCIENCE
Summary: Music is an integral part of the history and culture of all peoples,
and the basis of this genre contains the structure ofmakam-toning. Makam-toning
emerges on the basis of characteristics peculiar to the national and spiritual values
of the people, and therefore that music contains many of its public characteristics.
There have been many world-renowned scientific and cultural geniuses in the
ancient and rich Turkish cultural history. When it comes to philosophy of music, of
course, many names come to mind. But among these names, the name Abu Nasr
Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlug el-Farabi et-Turki is mentioned
at the forefront. Farabi was the first music scientist who determined the theoretical
principles of music in the history of Turkish music. Because the laws and rules of
music art had not been molded until that time. Al-Farabi’s interpretation is very
simple and easy, although he deals with very deep and difficult to explain topics.
One of the greatest services of Al-Farabi is that he gave great value to music and
researched music scientifically. The information he gave in the books he wrote
about music theory has been an important reference to the understanding of music
in the Islamic geography. In this context, al-Farabi is known as one of the first
scientists in the world to write a work on music. His ideas about music that he put
forward and also his treatises (theses) written for the development of music science
are of particular importance. The information contained in these treatises is still
valid today and generally reflects the multi directional theoretical knowledge of
music science. Besides having a superior talent in music, he was an outstanding
performer and a very good oud master. In the article “Farabi’s signature in the
development of the music science” sent by Ramiz Azizov, the music theory of Al-
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Farabi is thoroughly analyzed. In this article, the life of Farabi, his music studies
and his thoughts on music have been determined.
Keywords:Farabi, music, turkish, science, treatise, education
GİRİŞ
Eski ve zengin Türk kültür tarihinde dünyaca ünlü çok sayıda bilim ve kültür
dehası olmuştur. Türk bilminin, kültürünün geliştirilmesinde büyük başarılara imza
atmış seçkin kişilerden biri de Ebû Nasr el-Fârâbi'dir. Orta yüzyıl kaynaklarında
tam ismi, yani künyesi şeklinde gösterilmiştir. Ansiklopedik bilgi sahibi olam
Fârâbi, felsefe, mantık, psikoloji bilgilerinin sınıflandırılmasını yapmış ve fizik,
kimya, astronomi, geometri, politika, dilbilim ve müzik üzerine çalışmalarda
bulunmuştur. Oldukça derin ve anlatıması zor konuları ele almasına rağmen, elFârâbi'nin yorumlama şekli çok basit ve kolaydır. El-Fârâbi'nin en büyük
hizmetlerinden biri de müziğe büyük değer vermesi ve müziği bilimsel yönden
araştırmasıdır. Bu bağlamda, el-Fârâbi dünyada müziğe dair eser yazmış ilk bilim
adamlarından biri olarak bilinmektedir.
Müzik, bütün halkların tarihinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu
janrın temelini makam-tonlamanın yapısı oluşturmaktadır. makam - tonlama,
halkın ulusal ve manevi değerlerine özgü özelliklerin temelinde ortaya çıkar ve bu
nedenle o müzik, halka özgü özelliklerinin çoğunu içermektedir. El-Fârâbi'nin
döneminde müzik bir bilim olarak sistemleştirilmemiştir. Önceleri gizlice
gelişmekte olan musiki sanatı şimdi açık şekilde gelişmiş, halkın ve üst düzey
yetkililerin ilgisini çekmiştir. Abbasi halifeleri müziğe büyük önem vermişler ve
hatta İran musikiçileri ve şarkıcıları saraylarına davet etmiştirlerdir. Müzik
alanında hem teorik hem de pratik bilgiye sahip olan Ebû Nasr el-Fârâbi gibi bir
bilim adamı için, müzik bilimini düzenlemek için tüm temel konu ve koşullar
hazırdı.
El-Fârâbi'nin mantığında Müzik teorisi, felsefe biliminin bir dalı olarak yer
almaktadır. Bu yüzden el-Fârâbi'nin müziğe dair risaleleri, felsefi açıdan insan
mükemmelliğinin kavranılmasına sebep olacak yazılardandır. Müzik biliminin
(müzikolojinin) gelişmesi amacıyla yazdığı risaleleri (tezleri), modern dönemde
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müziğin

teorik olarak incelenmesi açısından eşsiz bir kaynak olduğu

belirtilmelidir. Bu risalelerde yer alan bilgiler bugün hala geçerliliğini
korumaktadır ve genel olarak müzik bilminin çok yönlü teorik bilgilerini
yansıtmaktadır. Bu risalelere örnek olarak, “es-Siyasetu'l-Medeni” (Kültürel
Yöntemler), “İhsa'al-Ulum” vua Ihsa'al-Ulum “Musika al-Kebir” (Büyük Bilim ve
Müzik Bilgisinin Sayısı), “Kitabu'l-Fi'l Musika” (Müzik Bilimleri), “Nazariyya alMusika” (Müzik Teorisi), “El-Mudhal Fi'l-Musika” (Müzik Bilimlerinin
Sınıflandırılması), “Kitab Fi'l İhsa el-Ika Kitabu'l Musika” (Müzik ve Ritim
Yorumlarının Sınıflandırılması), “Risale Fi Ma'ani'l-Akl” (Düşünce Anlamları) vb.
gösterebiliriz. El-Fârâbi'nin “İlm el-Musika” ve “Nazariyya el-Musika” risaleleri
organoloji, müzik teorisi, müzik tarihi, akustik, müzik estetiğine dair değerli
eserlerdir.
E.N.Farabinin müzikologaaid eserleri: “Kitabül-musikiyül-kebir” (Büyük
musiki kitapı), “Kitab ihsaül-ülum” (İlimlerin sınıflandırılması kitapı), “Kitab
ihsaül-ikaat” (“Ölçülerin sınıflandırılması”), “Kitabül-ikaat” (Veznlər hakkında
kitap),“Eslül-ülum” (İlimlerin menşeyi), “Kitabül-makalet” (Makaleler kitapı –
ebced herfleri ile musikini yazmaddan bahs edir), “Senaet elmül-musiki” (Musikiincesanat ilimi), “Kitabül-musiki” (Musiki hakkında kitap), “Kelam fil-musii”
(Musikide bedii kelam), “el-Medhül-ela senaetül-musiki” (Musiki sanatine giriş)
və s.
Bildiğimiz gibi, el-Fârâbi fizik alanında böyük araştırmalar ve deneyler
gerçekleştirerek

büyük

başarılar

kazanmıştır.

Fârâbi'nin

fizik

alanındaki

araştırmalarının müzik alanının incelenmesi ve geliştirilmesi için büyük bir itici
güç olduğu gerçeği içaçıcı durumdur. Müziğin bilimsel ses sistemlerinden oluştuğu
bilinmektedir. Fârâbi, sesin fiziki açıklamasını veren ilk bilgin olduğu
bilinmektedir. Hava titreşimlerinin neden olduğu ses sürecinin ilk mantıksal
açıklamasını da ilk kez Fârâbi vermiştir. Dalga uzunluğuna göre titreşimin artması
ve azalmasını belirleyen Fârâbi, bu keşfi ile çeşitli müzik aletlerinin oluşturulması
için önemli olan kuralları da açıklamıştır. Ona göre, ses iki kayıt bölümüne “üst”
(ca'nub hadd) ve “alt” (ca'nub sa'kil) veya zil (hidda) ve bam (sikal) seslere ayrılır.
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Bu kelimelerin anlamı ortaçağlarda benimsenen özel kaliteli ses yüksekliğini
belirlemektedir. Üst register keskin, etkili, sert, yoğun bir tonlamaya sahipken, alt
register tam tersine boğuk bir ses izlenimi bırakır. (1, sh 1254-1258)
El-Fârâbi, herhangi bir melodinin bestelenme yöntemini 5 bölüme ayırarak
yorumlardı: Temel (meksedul temel), yöntem, performans (nağm), ika (ritim), lehn
(melodi).El-Fârâbi'nin interval (aralık, bud) teorisi çok ilginçtir. El-Fârâbi, intervalı
yüksekliğe göre farklılık gösteren iki farklı sesin toplamı adlandırmıştır.
El-Fârâbi, müzik ve tıbbın vahdetinin iyileştirici bir etki bırakacağına
inanmıştır. Gerçekten de, tıpta bazı hastalıkların tedavisinde bu yöntem sık
kullanılmaktadır. Peki, müziğin iyileştirici etki yöntemi nedir? El-Fârâbi “Müziğe
dair büyük kitap”ı'nda müziği aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:
“Müzik, ruh halinin iyileşmesine, ahlaki ve medeni eğitime, ölçülü
davranmağa ve manevi gelişime olumlu etki gösterir. Aynı zamanda, müzik
insanın fiziksel sağlığı için oldukça önemlidir, çünkü beden hastalandığında, ruh
da hastalanır. İnsan duyuları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan müzik, ruh
halini iyileştirir ve vücuda sağlığı geri kazandırır”.
“Kitab al-Musika al-Kabir” (Müzik hakkında büyük kitap) isimli kitapı
bugün bile müzikoloji uzmanları için eski Türk ve Doğu geleneksel musikisini
öğrenmek ve incelemek bakımından çok değerli bir kaynaktır. Fârâbi, müziğe dair
yazdığı atanınmış çok ciltlik “Kitab al-Muzika al-Kabir” (Müzik hakkında büyük
kitab) eserindemüzik bilmini teorik ve pratik kısımlara ayırmış, meloddinin iç
yapısını, yasalarını hesaplamıştır. O, Doğu müziğinin ritmik temelleri kanıtlarla
yorumlanmıştır. Fârâbi, ünlü müzisyen, besteci ve yeni müzik enstrümanlarının
mucidi olmuştur. O, “Kitab al-Muzika al-Kabir” eseri ile müzikolojinin gelişimine
büyük ivme kazandırmıştır. Modern Arap müziğinde kullanılan ses sistemi elFârâbi tarafından geliştirilmiştir. Eserleri arasında en ünlüsü ve yaygın olarak
kullanılanı “Kitab al-Muzika al-Kabir” isimli bu kitapta, seslerin doğası ve kökeni,
melodi türleri, ritmler ve çeşitli müzik aletleri hakkında bilgi vererek, müziği bir
bilim olarak yorumlamıştır. Yazar “Al-Musika al-Kabir” eserinde, sadece Yunan
bilim adamlarının teorilerini yorumlamakla kalmamış, aynı zamanda onların
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yaptıkları hataların çoğunu yorumlayarak düzeltmiştir. Kitapta müziğin insan ruhu
üzerindeki etkileri bahsedilmiş, makamların insan psikolojisine günen hangi
saatinde daha etkili olduğu zamanlar belirtilmiş ve yazar bu konunun çok dikkatli
bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Eserin iki ciltten oluşmasına
rağmen, bazı kütüphanelerde bu kitapın yalnızca bir nüshası vardır, ikinci cilt bize
ulaşmamıştır. (3, sh 861-864)
Abbasi halifesi Razi Billah'in (329/940) veziri Ebu Ca'far Muhammed ibn
Kasim el-Karhi, Ebû Nasr el-Fârâbi'ye bu eseri neden yazdığını sorduğunda böyle
cevap vermiştir: “Müziği benden öncekilerin hayal ettiği şekilde incelememi ve bu
konuda genel halkın anlayabileceği bir dilde bir kitap yazmamı istediniz. Benden
önce ve şimdi yazılan eserleri araştırmak ve yazmak istediklerimin önceden yazılıp
yazılmadığını öğrenmek için isteğinizi gerçekleştirmeyim bir süre geçikti. Eyer bu
konuda zamanında mükemmel ve doğru bir kitap yazılmışsa, yeni bir kitap daha
yazmak anlamsızdır. Müzik sanatıyla ilgili belirli konuların eskiden kitaplarda
yorumlandığını ve o eserlerin yazarlarının söylediklerinin yeterince açık
olamadığını hissettim. O yazarların bu alanda beceriksiz olmaları buna sebep
olmamıştır. Bu alanda yazılan eserlerin çoğunluğunun kayb olması va ya Arapçaya
tam şekilde çerilmemesi buna sebep olmuştur. Sizin istediğinizi de tam olarak bu
sebepten kabul ettim”.
Kitapın ilk cildinin ilk bölümü “al-Madhal ile Sınaatıl musika” adlanmıştır,
iki kısımdan oluşan bu cilt müzik felsefesi ile ilgilidir. Bu bölümde, müzik teorisi,
uygulama yönü, makamların tanımı ve müzik aletlerinin oluşumu hakkında bilgi
verilmektedir. İkinci bölüm akustikten, alto sesden, uddaki doğal seslerden ve
perdelerden konuşulmaktadır. İkinci cilt “es-Sinaa-nafsuha” olarak bilinir. Bu
bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümün ilk makalesinde sesin kökeni,
oktavlar ve aralıklar verilir. İkinci makalede ika ve onun türleri açıklanmaktadır.
İkinci kısmın ilk makalesinde akorlar ve ud hakkında, ikinci makalede Bağdat
tanburunun akorları, Horasan tanburu, mizmar, rubab hakkında ayrıntılı bilgi
verilmektedir. Üçüncü bölümün ilk makalesinde müzik besteleri, geçiş kuralları,
ikinci makalede seslerin, bestelerin özellikleri, müzik bestelerinin sesilendirilmesi
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hakkında konuşulur. Kitapın farklı bölümlerindeki konuların tam başlıkları
aşağıdaki şekildedir: 1. Melodinin tanımı 2. Tam ve yetersiz grup 3. Uygun ve
uygun olmayan grupların tablosu 4. Evrim 5. Ritim 6. Tekrarlanan ritimler ve
vuruşlar 7. Temel ritime dayalı ritim türleri 8. Tekrar olunan ritimler 9.
Tamamlayan ritimler 10. Arapların geleneksel ritimleri 11. Melodilerin
bestelenmesi. İkinci bölümdeki konuların başlıkları aşağıdaki şekildedir: 1. Ses
fonemleri 2. Cümleler ve mısralar 3. Melodi ve kelime eşlemesi 4. Seslendirme
türleri 5. Sesli melodilerle besteleme 6. Melodinin başlangıcı ve sonu.
“Al-Muzikaal-Kabir” kitapında Ebû Nasrel-Fârâbi, ton sisteminin müzik
aletlerinen asıl uygulanabileceğini incelemiştir. Yazarın kitapta müzik teorisini
çok sistematik bir şekilde işlemesi, bu kitapın önceki eserlerden temel farkıdır.
Örneğin, Fârâbi, el-Kindi'den farklı olarak, kitapında bazı makamları Yunan
teorisyenlerinden ve müzisyenlerinden farklı şekilde analiz etmiştir. Eserin ikinci
bölümünün ilk kısmında, ud üzerindeki perdelerin tabloları, Horasan ve Bağdat
tanburlarının perdeleri ve akor resimleri gösterilmektedir. El-Fârâbi, müziği
“İhvanüs-safa” risaleleriveya el-Kindi'nin eserlerinde olduğu gibi gök cisimleri,
kozmik güçler ve ya rakamlarla ilişkilendirmez, o daha çok insan duygu ve
hislerine önem vermektedir. Onun bu eseri, İbn Sina dahil olmak üzere, sonraki
yüzyıllarda müzik teorisi hakkında yazılan bütün eserlere ve hatta Abdül Kadir
Maragalinin yazılarına da büyüketki göstermiştir. Eser, müzik teorisini, makamları,
ritm bestelerini açıklar, onlara Doğu araştırmacılarının gözünden bakarak, bilimsel
ve felsefi bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ayrıca o, 9–11. yüzyıllarda Müslüman
Doğu'daki Arap Halifeliği'nde var olan müzik kültürünü inceleyerek ona İslam
açısından yaklaşmıştır. Bir çok insanın İslam'da müziğin haram olduğunu
söylemesine rağmen, el-Farabi eserinde müziğin İslam kültüründeki yerinden
bahsetmiş ve “sama”nı ayrıntılı olarak incelemeye çalışmıştır. Konuyu açıklığa
kavuşturmak amacıyla halk şarkılarını, camilerde söylenen ilahileri, tasavvuf
danslarında kullanılan müzikleri, savaş sırasında çalınan şarkıları, onların
kökenlerini, ortaya çıkış şartlarını, manevi özelliklerini, fikirlerini ve içerik
özelliklerini açıklamıştır. Müziğin yasaklarla yakından ilişkili olmasına rağmen,
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dini müziğin ortaçağ İslam kültüründe özel bir yeri olmuştur. Dini muzik, İslami
sınırlamalar nedeniyle diğer ulusların müzik kültürleriyle çok az etkileşime
girmiştir ve bu nedenle büyük ölçüde değişme denk almıştır. Dini müzikde müzik
aletlerinin yerine olağanüstü derecede güzel olan insan sesi kullanılmaktadır.
Melodik müzikten farklı olarak, burada insan sanki Allah ile müzik aracılığıyla
konuşuyormuş gibi etki oluşmaktadır. Dini müzikten bahs ederken, Kur'an-ı
Kerim'in, özellikle azanın sesli okunması ve zikir olunması kastedilmektedir. Bu
müzikler çoğunlukla dindar insanlar tarafından icraedilir ve o kişilerin
performanslarının güzelliği, profesyonelliklerinden daha çok Tanrı'ya olan
sevgileriyle ilgili olmaktadır. Bunun sonucunda, bir çok müezzin daha sonra ünlü
şarkıcılara dönmüştürler. Onların söyledikleri müziklere renkli makam sistemi,
yüksek doğaçlama becerileri ve duygusal gerginlik gibi özellikler karakterizedir.
“Kitab al-Muzika al-Kabir”de el-Fârâbi, müziğin toplumsal yönünü, onun
toplumdaki yeri ve insanla melodinin etkileşimi olarak açıklamaktadır. El-Fârâbi,
Yunan bilim adamlarının aksine, müziğin fiziksel temelini incelemiş, müzik
enstrumanları hakkında ayrıntılı bilgi vermiş ve onların açıklamadıkları makamları
analiz etmiştir. O, kitapında fiziğe atıfta bulunarak, bu çalışmanın seslerin fizik
bakımından varlığı ve ortaya çıkma nedenlerine adanmış olduğunu yazmıştır.
Ortaçağ Müslüman kültüründe müziğin kökeninin mitolojik kökenlerinin yanısıra
bilimsel bir teorisi de olmuştur. Bu bağlamda, el-Fârâbi, “Müzik Sanatına Giriş”
kısmında, müzik aletleri eşliğinde seslerin daha güzel seslendiğini, zenginleştiğini,
dinleyicilerin onu daha çok sevdiğini ve daha kolay akıllarında tuttuklarını
yazmıştır. Bu sebeple, sanatçılar her zaman farklı sesler aramışlardır. Buradan, ilk
olarak vokal melodilerinin yarandığı ve daha sonra insanlar kulağa hoşgelen
melodiler yaratmanın farklıyollarını aradıkları sonucuna varıla bilir. Ebu Nasr elFârâbi'nin

düşünceleri

ile

hem

fikir

olursak,

müziğin

insanın

ruhunu

sakinleştirmek, duygularını yumuşatmak için yaratıldığı söylenebilir. Daha sonra
ise profesyonel müzik sanatı oluşmuştur. El-Fârâbi, enstrümantal müziğin vokal
müzikten geldiğini belirtmiş, onun insan sesine ne kadar çok benzese, bir o kadar
mükemmelleştiğini söylemiştir. Bu açıdan, müzikaletleriarasındarubab, mizmar, ud
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ve mizafi'n daha mükemmel olduğu kanaatine varmıştır. O, insan sesini sadece
tınına göre değil, aynı zamanda seslenmesinin sürekliliğine göre daha mükemmel
olduğu düşüncesindedir. Enstrümana vokal müzik eşlik etmiyorsa, enstrüman ana
ses rolünü oynayarak temel melodik çizgiyi yansıtma görevini üstlenir. Bu
durumda, ana müzik aleti, eşlik eden diğer müzik aletlerinden daha fazla insan
sesine benzemesi gerçeğiyle ayırt edilmelidir. Aynı zamanda, el-Fârâbi vokal
müzikte melodinin şiirsel içeriğinin büyük önem taşıdığına inanmaktadır, çünkü
müzik sadece onu güçlendirmek için bir araçtır.“Al-Muzika al-Kabir”in ilk
bölümü,

1930–1932

yılları

arasında

Paris'te

Fransız

araştırmacı

bilim

adsmıde’Erlange tarafından Fransızca olarak yayınlanmıştır. Bu eserin altı
nüshasından ikisi Türk kütüphanelerinde ve dörtü diğer ülkelerin kütüphanelerinde
olduğu

bilinmektedir.

Makalede

yapılan

kısa

araştırmadan,

Müslüman

araştırmacıların sadece İslam bilimlerine daire bilimsel eserler yazmakla
kalmadıkları, aynı zamanda diğer bilimlere de katkıda bulundukları sonucuna
varılabilir. Birçoğu İslam'da müziğin haram olduğunu söyleseler de, Müslüman
araştırmacılar bu alanda çok fazla araştırma yapmıştırlar. Onlar halk, din ve bilim
ayrımı yapmamışlar, aynı zamanda kendilerinde önce yazılanları da araştırmak
ustalığı ve mahareti göstermişler. Ebu Nasr el-Fârâbi'nin “Kitab al-Muzika alKabir” eseri bu söylenenlerin açık bir kanıtıdır. Makaleden de anlaşılacağı gibi, o,
burada sadece değerli fikirlerini yansıtmakla kalmamış, aynı zamanda öncüllerinin
araştırmalarını da analiz atmiş ve hatta Yunanlıların müzik hakkındaki bilimsel ve
teorik görüşlerini de incelemiştir. Bu vesileile, hem İslam Doğumüzikteorisine,
hem de dünyabiliminedeğerlibilgilerinisunmuştur.
ElFârâbi'nin güçlü ve derin müzik bilgisinin olması ve müzik aleti çalma
yeteneğinin olması tesadüfdeğildir. Çünkü eski çağlardan itibaren, Türkler
düşmanlarını yendikten sonra, zaferlerini müzikle kutlar ve halk aşıklarını
(manasları) meclislerine davet edermişler. Türkistan'da o zamanlar yaygın olan
dombra ve kopuzda (kopuz-saz) manaslarınustacasöyledikleritürküler, Türk
düğünlerinin ve halk bayramlarının ruhuydu. O zaman Türklerin çoğu bu müzik
aletlerinde çalmağı biliyorlardı. Elbette böyle bir ortamda büyüyen el-Fârâbi, daha
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çocukken müzikaleti çalmayı öğrenmiştir. Bu nedenle, müzik alanını inceleyerek
bu alanı bilimsel olarak araştıran ilk bilim adamı olma onuruna sahip olmuştur.
Farabi'nin kendisi birkaç müzikaleti çalabilmiş, hatta yeni bir müzik aleti de icat
etmiştir. Fârâbi, ud ustası olarak tanınmaktaydı. Onunla ilgili yazılan eserlerde
Fârâbi'nin doğası gereği sakin biri olduğu, müzik meclislerine katılmaktan
zevkaldığı ve müziğe büyük ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır.(3, Sh 861-864)
“Yeniyol” gazetesinde tarın ortaya çıkma tarihi hakkında denilir: “Güvenilir
tarihi belgelere dayanarak, MS. 10. yüzyılda Türkistan Türklerinden Tarhan oğlu
Muhammed'in Cerco şehrinin Farab adlı bir köyünde tar yapmıştır”(1, sh. 4).
Kaynakta, Tarhan'ın oğlu Muhammed olarak bahsedilen kişinin, dahi düşünür,
filozof, bilim adamı ve müzikolog Abu Nasr Fârâbi olduğu bilinmektedir. “Tar
hakkında” başlıklı bu makalenin yazarı gerçek isimlerini belirli tarihi nedenlerle,
yani güvenliğini korumak amacıyla gizli tutmuş ve kendisini “Müzisyen” olarak
tanıtmıştır.Sanat

Bilimləri

dalındaprof.

Dr.

Abbasgulu

Necefzade’nin

araştırmalaraına göre şu mekaleyi ünlü ve dahi Azerbaycan bestecisi Üzeyir
Hacıbeyli yazmıştır (2, sh. 118-119).
SONUÇ
Yukarıda belirtildiği gibi, Ebu Nasr el-Fârâbi İslam sanat ve kültürünün en
parlak döneminin yetiştirdiği dahi filozoftur. Türk kökenli Ebu Nasr el-Fârâbi'nin
çalışmaları, müzik bilimine verdiği önem, müziğin temel konuları, bu alandaki
icatları ve fikirleri, gelecekte onun düşüncelerini sürdürecek, geliştirecek
müzikologlara ışık tutmuştur. Şu anda, dünya çapında el-Fârâbi çalışmalarına
büyük ilgi vardır. Fârâbi'nin kültürel mirası araştırılmaktadır. Onun hakkında çok
sayıda makale, araştırma, monografiler toplanmış ve yayınlanmıştır.
El-Fârâbi,

Azerbaycan'da

da

sevilenvesaygıilehatırlanan

en

büyük

insanlardan biridir. Onun yaratıcılığı, Orta Çağ'da Azerbaycan'da felsefenin
gelişimine yeni ivme kazandırmış ve Azerbaycanlı filozoflar Eyn-ul Kudat
Hemendani (EynalguzatMiyanaji, 1099–1131) ve Şahabeddin YahyaSühreverdî de
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(1154–1191)dahil olmakla onlar çatanınmış filozofun gelişiminde ön emli bir rol
oynamıştır.
El-Fârâbi'nin yaratıcılığı Azerbaycan'da da ciddi bir şekilde incelenmiştir.
Dahi bilim insanının yaratıcılığı Felsefe Doktoru Zakir Mammadov, Profesör
M.Heyrullayev vd tarafından incelenmiş ve araştırılmıştır.
El-Fârâbi'nin çeşitli kütüphanelerde korunan müzik hakkındaki yazıları,
Henry George Farmer tarafından tercüme edilmiş ve “Al-Farabis Arabic-Latin
Writings on Music” başlığı altında yayınlanmıştır (Glasgow 1934). ElFârâbi'ninmirası bugün bile önemini yitirmemiştir ve o, kendisinden geride
bıraktığı zengin bilimsel eserlerle sonsuza dek yaşayacaktır.
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7. Necefzade A.İ. Musiki. / Azerbaycan incesanat tarihi. Beş ciltte, II c.
B.: “Şark-Garb”, 2018, 328 sh.
8. Ağayeva.S.
“Fârâbî’nin Kitâb’ül-Musiki el-Kebîr Eserinin
İçindekileri”, Musiki Mecmuası, İstanbul 1993 S. 443, 4; S. 444, 22; S.
445, 8.
RAMİZ AZİZOV
Azerbaijan National Conservatory
Professor of the Department of “Folk Instruments”
Honored teacher
THE SIGNATURE OF FARABI IN THE DEVELOPMENT OF MUSIC
SCIENCE
Summary: Music is an integral part of the history and culture of all
peoples, and the basis of this genre contains the structure ofmakam-toning.
Makam-toning emerges on the basis of characteristics peculiar to the national
and spiritual values of the people, and therefore that music contains many of its
public characteristics. There have been many world-renowned scientific and
cultural geniuses in the ancient and rich Turkish cultural history. When it comes
to philosophy of music, of course, many names come to mind. But among these
names, the name Abu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlug
el-Farabi et-Turki is mentioned at the forefront. Farabi was the first music
scientist who determined the theoretical principles of music in the history of
Turkish music. Because the laws and rules of music art had not been molded
until that time. Al-Farabi’s interpretation is very simple and easy, although he
deals with very deep and difficult to explain topics. One of the greatest services
of Al-Farabi is that he gave great value to music and researched music
scientifically. The information he gave in the books he wrote about music theory
has been an important reference to the understanding of music in the Islamic
geography. In this context, al-Farabi is known as one of the first scientists in the
world to write a work on music. His ideas about music that he put forward and
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also his treatises (theses) written for the development of music science are of
particular importance. The information contained in these treatises is still valid
today and generally reflects the multi directional theoretical knowledge of music
science. Besides having a superior talent in music, he was an outstanding
performer and a very good oud master. In the article “Farabi’s signature in the
development of the music science” sent by Ramiz Azizov, the music theory of
Al-Farabi is thoroughly analyzed. In this article, the life of Farabi, his music
studies and his thoughts on music have been determined.
Keywords:Farabi, music, turkish, science, treatise, education
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RUMEN EKOSİSTEMİ SÜT İNEKLERİNİ MİKOTOKSİNLERDEN
KORUYABİLİR Mİ?
CAN THE RUMEN ECOSYTEM PROTECT THE DAIRY CATLE FROM
MYCOTOXINS?
Doç.Dr. Habip MURUZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCİD ID: 0000-0002-1975-4545
Mikotoksin kontaminasyonları, ekonomik ve toksikolojik açıdan hayvansal üretimde büyüyen
bir problem oluşturmaktadır. Ayrıca, süt sığırlarının diyetlerinde mikotoksin kontaminasyonu
da insan sağlığı için ciddi bir endişe kaynağıdır. Mikotoksinler esas olarak bitkiler ve ürünleri
enfekte eden patojenik küfler ve Aspergillus, Fusarium ve Penicillum cinsi mantarlar
tarafından üretilen toksik ikincil metabolitlerdir. Bugüne kadar hayvan yemleri ile alınan
700'den fazla mikotoksin tanımlanmıştır ve farklı çalışmalar çoğu yem maddesinini en az bir
mikotoksin ile enfekte olduğunu göstermiştir. Bir süt ineğinin diyeti tipik olarak birkaç
konsantre ve yem içeriği içerir. Bu, çoklu mikotoksine maruz kalma riskini artırır. Süt
ineklerinin sağlığı ve performansı üzerine en etkili mikotoksin grupları aflatoxinler,
tricothecenes (deoxynivalenol veya vomitoxin), zearalenone, T-2 toxin, fumonisin ve
ochratoxinler. Yetişkin ruminantlar, mikotoksinleri biyolojik olarak parçalama konusunda
yüksek bir yetenek gösterirler, Fakat rumen florasının sınırsız detoksifikasyon kabiliyetine
sahip olduğu varsayımı yanlıştır. Rumen mikroorganizmalarının detoksifikasyon kapasitesini
azaltan faktörler 2 sınıfta ele alınabilir: 1) Yüksek kuru madde tüketimi (pasaj oranın artması
ve detoksifikasyon için daha az süre), 2) Rasyonda besin madde yoğunluk oranını artıran
NFC, yağ ve protein (asidozis riski, rumende inaktivasyon). Mikotoksinlerin negatif etkileri;
yemlerdeki kontaminasyon düzeyine, mikotoksinlerin farklı yıkılım oranına, mikotoksin
kontaminasyon süresine, süt/üreme performans düzeyine (immun fonksiyon, rumen sağlığı)
ve inek konforuna bağlıdır. Rumenden sonra mikotoksinleri durduracak başka bir bariyer
olmadığı için rasyonda mikotoksin riskini azaltmak için; yem üretimi süresince iyi tarım
uygulamaları, dekontaminasyon (fiziksel/kimyasal muamele) ve yem katkılarının kullanılması
stratejileri benimsenebilir.
Anahtar kelimler: Rumen Ekosistem, Süt Sığırı, Mikotoksinler

ABSTRACT
Mycotoxin contaminations pose growing problem in animal production from the economic
and toxicological point of view. Furthermore, mycotoxin contamination of dairy cattle diets is
also a serious concern for human health. Mycotoxins are toxic secondary metabolites
produced mainly by pathogenic molds that infect plants or crops, and by fungi in the genera
Aspergillus, Fusarium, and Penicillium. More than 700 mycotoxins from animal feed have
been identified until today and different studies have shown that most feed samples were
infected with at least one mycotoxin. The diet of a dairy cow typically contains several
concentrate and forage ingredients. This increases the risk of exposure to multiple
mycotoxins. The main types of mycotoxins that are extremely harmful to animals and their
products are aflatoxins, Tricothecenes (deoxynivalenol veya vomitoxin), zearalenone (ZEA),
T-2 toxin, fumonisin, and ochratoxin. Adult ruminants show a high ability to biodegrade
mycotoxins. However, the assumption that rumen flora has unlimited detoxifying abilities is
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wrong. Factors reducing the detoxifing capacity of rumen microbes can be addressed in 2
classes: 1) High dry matter intake (high passage rate, little time for detoxifying), 2) Nutrient
dense ration- NFC, Fat, Protein (risk for acidosis, inactivation in the rumen). Negative fffects
of mycotoxins depend on:contamination-level in the feeds, different mycotoxins – different
degradation rate, duration of mycotoxin contamination, milk/reproduction performance levels
(metabolic stress) (immune function, rumen health) and cow comfort. Since there is no other
barrier to stop mycotoxins after rumen, in order to reduce the risk of mycotoxins in the ration,
strategies for good agricultural practices, decontamination (physical / chemical treatment) and
the use of feed additives can be adopted during feed production.
Keywors: Rumen Ecosytem, Dairy cattle, Mycotoxins
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YAŞLANAN YAPILARIN SÜREKLI IZLENMESI IÇIN YAKIN FOTOGRAMETRI
KULLANIMI
USING CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY TO CONTINUOUS MONITORING OF
AGING STRUCTURES
Doç. Dr. SEDAT DOĞAN
Ondokuz Mayis Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-6677-8024
Eiad BALY
Ondokuz Mayis Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-8436-4589
ÖZET
İnşaat altyapısının ve özellikle köprülerin yaşlanmasının sonucu, büyük yapıların güvenliğini
izleme ve değerlendirmeye sıkı bir ihtiyaç duymaktadır. Şu anda, köprülerin durumu esas
olarak görsel control, efor ölçümü ve yer değiştirme sensörleri gibi çeşitli klasik sensörlerin
yardımıyla değerlendirilmektedir. Bu sensörler yalnızca ayrı noktalarda ölçüm yapar ve
sensöre yakın olmayan hasarların tespit edilmesini zorlaştırır. Bu problemleri çözmek için bu
çalışma, köprü deformasyonunu ölçmek için fotogrametrik bir yöntemin kullanımını
araştırıyor ve köprü sağlığı izlemeyi iyileştirmek adına bir algılama yaklaşımı olarak dijital
kamera kullanıyor.
Özellikle Türkiye ve İstanbul bölgesi periyodik olarak meydana gelen depremlere maruz
kalmaktadır, bu da bakım maliyetlerini düşürmek ve zamanında karar verebilmek için
tesislerin yapısal deformasyonlarının izlenmesini önemli ve kaçınılmaz bir konu haline
getirmektedir.
Bu yazıda, yakın mesafe fotogrametri kullanarak Haliç köprüsünün üç boyutlu mekanik yer
değiştirmesini ölçmek için bir teknik sunuyoruz. Titreşimli bir yapının aynı anda 4 dijital
kamera tarafından yakalanan bir dizi ardışık görüntüyü kullanan yöntem, üç boyutlu uzayda 1
mm'den daha az ulaşan yüksek doğrulukta yapının uzaysal yer değiştirmesini izlememizi
sağlar. Önerilen yöntem yalnızca pahalı olmayan kameralar gerektirir ve karmaşık bir 3B
sapma şeklinde titreşen bir yapının dinamik alan yer değiştirmesini piksel altı doğruluğuna
kadar algılayabilir. Erişilemeyen veya tehlikeli bir tesisin uzaktan titreşim izleme gibi farklı
bir olasılık uygulaması vardır.
Köprü yapısal sağlık izlemesi için dijital kameraya dayalı bir fotogrametrik sistemin etkinliği
gösterilmiştir. Köprü yapılarının yer değiştirmesi, yakın mesafeli fotogrametri kullanılarak üç
boyutlu uzayda 1 mm'den daha az yüksek hassasiyetle izlenebilirdir.
Anahtar Kelimeler: Fotogrametri, kamera, 3 boyutlu titreşim ölçümü, Köprü izleme, yer
değiştirme ölçümü, İzleme, Deformasyon.

ABSTRACT
Consequent of aging of the construction infrastructure, and especially the bridges, there is a
stringent need to monitoring and assessment the safety of large structures. Currently, the state
of the bridges is mainly evaluated by visual checking and with the help of various classical
sensors such as effort measurement and displacement sensors. But these sensors only measure
at separate points, making it difficult to detect damage that is not close to the sensor. To solve
these problems, this study explores the use of a photogrammetric method to measure bridge
deformation and uses a digital camera as a detection approach to improve bridge health
monitoring.
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Turkey and the region of Istanbul in particular are exposed to earthquakes that occur
periodically, which makes the issue of monitoring structural deformations of facilities an
important and unavoidable matter in order to reduce upkeep costs and the ability to make
timely decisions.
In this article, we introduce a technique to measure the three-dimensional mechanical
displacement of Haliç bridge by using close-range photogrammetry. Using a series of
sequential images captured by 4 digital cameras at the same moment of a vibrating structure,
the method enables us to track the spatial displacement of the structure with high accuracy in
three-dimensional space. The proposed approach needs only low-cost cameras, which detect
the dynamic full-field movement of a vibrating structure up to sub-pixel accuracy in a
complex 3-D defection form. It has a different application, e.g., remote control of the
vibration of an unaccessible or unsafe facility, etc.
The effectiveness of a photogrammetric system based on a digital camera for bridge structural
health monitoring has been demonstrated. Bridge structure displacement can be monitored
with high precision up to less than 1 mm in three-dimensional space using close-range
photogrammetry.
Keywords: Photogrammetry, camera, 3D vibration measurement, Bridge monitoring,
displacement measurement, Monitoring, Deformation.
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COVİD-19 SÜRECİNİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ PSİKOLOJİK
ETKİLERİ VE BİREYLERİN BUNUNLA BAŞA ÇIKMA TARZLARININ
İNCELENMESİ
NEGATİVE PSYCHOLOGİCAL EFFECTS OF COVİD-19 PROCESS ON INDİVİDUALS
AND INVESTİGATİON OF INDİVİDUALS' COPİNG STYLES
Dr. Öğr. Üyesi Nesrullah OKAN
Fırat Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-9496-6417
ÖZET
Bilindiği üzere, Covid-19 süreci insanları yaşamlarını hem fiziksel hem ekonomik hem de
psikolojik olarak ciddi anlamda etkilemeye başlamıştır. Bu etkinin ne denli büyük olduğunu
belirlemek ancak bu süreci yaşayan bireylere yönelik araştırmalar yapmakla mümkündür. Bu
çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinin bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini
belirlemek ve bireylerin bu olumsuz durumlar karşısındaki başa çıkma tarzlarını ortaya
çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada lisans düzeyinde eğitim gören farklı
fakültelerdeki öğrencilerden veriler toplanmıştır. Bunun için öncelikle iki kısımdan oluşan
veri toplama aracı hazırlanmıştır. Birinci kısımda demografik değişkenlere ilişkin sorular yer
almıştır. İkinci kısımda ise iki alt amaca yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur. Birinci alt
amaçta, bireylerin Covid-19 sürecinde yaşadıkları olumsuz durumları birkaç kelime ile ifade
etmeleri istenmiştir. İkinci alt amaçta ise, bireylerin yaşadıkları bu olumsuz durumlarla nasıl
başa çıktıklarına ilişkin sorular sorulmuştur. Bu kapsamda 19 erkek ve kadın katılımcıdan
veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler metin haline getirilerek analizler için hazır hale
getirilmiştir. Verilerin analizi için Maxqda 20 Paket Programı kullanılmış ve gerekli analizler
yapılmıştır. Analizler neticesinde kodlar, alt kodlar ve temalar elde edilmiştir. Sonuçlar
incelendiğinde, bireylerin genellikle kaygı, korku, umutsuzluk, stres, yorgunluk ve depresyon
gibi çok sayıda olumsuz duyguları yaşadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, bireylerin bu
olumsuz durumlarla nasıl başa çıktığına ilişkin sonuçlar incelendiğinde; bir gün biteceği
umuduyla, inanç desteğiyle ve çeşitli etkinlikler yapma gibi birçok farklı başa çıkma tarzları
kullandıkları görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, araştırmaya katılan katılımcıların Covid-19
sürecinden olumsuz etkilendiklerini ve bununla başa çıkmaya çalıştıklarını göstermektedir.
Bu sonuçlarla birlikte, bireylerin belirlenen olumsuz durumlarına ilişkin ne tür katkıların
yapılabileceği araştırmanın önerler kısmında belirtilmiş ve araştırma bu şekilde
sonlandırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Covid-19, Olumsuz duygular, başa çıkma,
ABSTRACT
As it is known, the Covid-19 process has started to seriously affect people's lives both
physically, economically, and psychologically. It is only possible to determine how big this
effect is by researching individuals who experience this process. This study aims to determine
the negative psychological effects of the Covid-19 process on individuals and reveal the
coping styles of individuals in the face of these negative situations. For this purpose, in this
study, data were collected from students from different faculties studying at the undergraduate
level. For this, first of all, a data collection tool consisting of two parts was prepared. In the
first part, there were questions about demographic variables. In the second part, open-ended
questions were asked for two sub-purposes. In the first sub-goal, individuals were asked to
express in a few words the negative situations they experienced during the Covid-19 process.
In the second sub-aim, questions were asked about how individuals cope with these negative
situations they experience. In this context, data were collected from 19 male and female
participants. The obtained data were made ready for analysis by being translated into text. For
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the analysis of the data, the Maxqda 20 Package Program was used, and necessary analyses
were made. Codes, subcodes, and themes were obtained as a result of the analysis. When the
results are examined, it is seen that individuals generally experience many negative emotions
such as anxiety, fear, hopelessness, stress, fatigue, and depression. However, when the results
regarding how individuals cope with these negative situations, they use many different coping
styles, such as hoping that it will end one day, with support of faith, and doing various
activities. The results obtained show that the participants participating in the research were
negatively affected by the Covid-19 process and they tried to cope with it. Along with these
results, what kind of contributions can be made regarding the negative situations of the
individuals are stated in the suggestions part of the research and the research has been
terminated in this way.
Keywords: Covid-19, Negative emotions, coping,
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ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ UYGULANAN
HASTALARDA İNTESTİNAL METAPLAZİ SIKLIĞI
FREQUENCY OF İNTESTINAL METAPLASIA IN PATIENTS UNDERGOING UPPER
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
Meriç Emre BOSTANCI
Murat Can MOLLAOĞLU
Sivas Numune Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği

Giriş ve Amaç
İntestinal metaplazi, mide mukoza ve gland epitelinin,intestinal epitele benzer morfolojik
değişiklikler göstermesidir. İntestinal metaplazi; Hemotoksilen Eozin boyama ile yapılan
histopatolojik kesitlerde normalde mide mukozasında görülmeyen, ancak barsak epitelinde
görülebilen goblet hücre, absortif hücre, Paneth hücre ve endokrin hücre varlığı ile tanı alır.
İntestinal metaplazi aynı zamanda intestinal tip gastrik kanser içinde öncü bir lezyon olarak
kabul edilmektedir. İntestinal metaplazinin risk faktörleri; Helicobacter pylori
enfeksiyonu,mide pH’sındaki değişimler, sigara ve alkol kullanımı, hormonlar, diyetle yüksek
tuz alımı ve kronik safra reflüsüdür. Bu çalışmanın amacı, farklı endikasyonlarla endoskopi
uygulanan hastalarda intestinal metaplazi varlığını ve risk faktörleri ile ilişkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Sivas Numune Hastanesi genel cerrahi kliniğinde 2016-2018 yılları
arasında, tek genel cerrahi uzmanı tarafından yapılan 664 üst gastrointestinal sistem
endoskopisi retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik
özellikleri, sigara ve alkol kullanımı, aile öyküsü, endoskopik metaplazi bulguları, patolojik
bulguları (intestinal metaplazi varlığı, histopatolojik özellikler, safra gastriti, Helicobacter
pylori, gastrik atrofi, displazi), Helicobacter Pylori varlığı, kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya yaşları 18-74 yıl arasında değişmekte olan toplam 664 hasta dahil
edilmiştir. Hastaların 321’i (%48.3) erkek olup, ortalama yaş 41.23±5.84 yıl olarak
saptanmıştır. Katılımcıların 271’i (%40.6) sigara ve 89’u (%13.4) alkol kullanmaktadır.
Hastaların 145’inde (%21.8) endoskopide metaplazi görüntüsü saptanırken, patolojik raporu
metaplazi olarak gelen hastaların sayısı ise 195’dir (%29.3). Hastaların 283’ünde (%42.6)
Helicobacter pylori pozitif saptandı. Metaplazi saptanan ve saptanmayan olgular arasında
Helicobacter Pylori pozitifliği, sigara ve alkol kullanımı, yaş, cinsiyet ve aile öyküsü
açısından anlamlı fark saptanmamıştır (hepsi için p >0.05).
Sonuç: İntestinal metaplazi, mide kanseri için önemli bir risk faktörüdür, tanısı ve takibi
erken tanı açısından önem taşımaktadır. Bu tek merkez verileri ile diğer bölgelere kıyasla
muhtemelen yaşam tarzı ve sosyoekonomik koşullardan kaynaklanan daha yüksek intestinal
metaplazi sıklığı yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile büyük ölçüde
azaltılabilir.
Anahtar kelimeler: İntestinal metaplazi, Helicobacter pylori, endoskopi, patoloji, gastrik
kanser
Introduction and Objectıve
Intestinal metaplasia is the morphological changes of the gastric mucosa and gland epithelium
similar to the intestinal epithelium. Intestinal metaplasia; It is diagnosed with the presence of
goblet cells, abscessive cells, Paneth cells and endocrine cells, which are not normally seen in
the gastric mucosa, but can be seen in the intestinal epithelium in histopathological sections
performed with hemotoxylin eosin staining. Intestinal metaplasia is also considered a
precursor lesion in intestinal type gastric cancer. Risk factors for intestinal metaplasia;

KONGRE KİTABI

273

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Helicobacter pylori infection, changes in stomach pH, smoking and alcohol use, hormones,
high salt intake with diet and chronic bile reflux. The aim of this study is to investigate the
presence of intestinal metaplasia in patients undergoing endoscopy for different indications
and its relationship with risk factors.
Material And Method : 664 upper gastrointestinal system endoscopies performed by a single
general surgeon between 2016 and 2018 in the general surgery clinic of Sivas Numune
Hospital were retrospectively analyzed. Demographic characteristics of the patients such as
age and gender, smoking and alcohol use, family history, endoscopic metaplasia findings,
pathological findings (presence of intestinal metaplasia, histopathological features, biliary
gastritis, Helicobacter pylori, gastric atrophy, dysplasia), presence of Helicobacter Pylori were
recorded.
Results : A total of 664 patients, ranging in age from 18 to 74 years, were included in the
study. 321 of the patients (48.3%) were male, and the average age was found to be 41.23 ±
5.84 years. 271 of the patients (40.6%) smoke and 89 (13.4%) of them use alcohol. While the
appearance of metaplasia was detected in the endoscopy in 145 of the patients (21.8%), the
number of patients whose pathological report was presented as metaplasia was 195 (29.3%).
Helicobacter pylori was positive in 283 of the patients (42.6%). There was no significant
difference between cases with and without metaplasia in terms of Helicobacter Pylori
positivity, smoking and alcohol use, age, gender, and family history (p> 0.05 for all).
Conclusion : Intestinal metaplasia is an important risk factor for gastric cancer, its diagnosis
and follow-up are important for early diagnosis. With these single center data, the higher
prevalence of intestinal metaplasia, possibly caused by lifestyle and socioeconomic
conditions, compared to other regions, can be greatly reduced by eating habits and lifestyle
changes.
Keywords: Intestinal metaplasia, Helicobacter pylori, endoscopy, pathology, gastric cancer
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ETİN MYOFİBRİLER PROTEİN PROFİLİ ÜZERİNE FARKLI PİŞİRME
YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ
EFFECT OF DIFFERENT COOKING METHODS ON THE MYOFIBRILLAR PROTEIN
PROFILE OF MEAT
Arş. Gör. Dr. Emel ÖZ
Atatürk Üniversitesi, ORCID.0000 0003 3766 2713
ÖZET
Et kalitesi renk, lezzet, sululuk ve tekstür gibi çeşitli özelliklerin bir bileşimi olarak
tanımlanabilmektedir. Tüketici tercihinde ve gıda kalitesinin belirlenmesinde etkili olan
sululuk ve tekstür gibi çeşitli parametrelerdeki değişimler, etin temel komponentleri olan
proteinlerde gerçekleşen değişimlerle yakından ilişkilidir. Et proteinlerinin majör
fraksiyonlarından biri, toplam et proteinlerinin %50-55'ini oluşturan myofibriler proteinlerdir.
Bu proteinler, et ve et ürünlerinin fonksiyonel karakteristikleri üzerine önemli rol
oynamaktadır. Pişirme esnasında myofibriler protein denatürasyonuyla et yapısında sululuk
ve tekstürel parametreleri de etkileyen çeşitli değişimler meydana gelmektedir. Bununla
birlikte, pişirme sıcaklığı, süresi ve pişirme yöntemini de içine alan bir dizi faktör, protein
profilini ve dolayısıyla da et kalitesini etkileyebilmektedir. Mevcut araştırmada, etin protein
profili üzerine farklı pişirme yöntemlerinin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla,
et örnekleri sous-vide, fırın ve ızgara (ısıtıcı plaka üzerinde) olmak üzere üç farklı pişirme
yöntemi ile pişirilmiş ve ardından örneklerin myofibriler protein profilinde gerçekleşen
değişimler, sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE) tekniği ile
incelenmiştir. Farklı yöntemlerle pişirilmiş etlerin myofibriler proteinleri genel olarak benzer
SDS-PAGE profili sergilemiştir. Bununla birlikte, bazı protein bant yoğunluklarında pişirme
yöntemine bağlı olarak farklılık gözlenmiştir. 43 kDa ağırlığındaki aktin proteinin bant
yoğunluğunun sous-vide yöntemi ile pişirilen örneklerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
27-14,4 kDa ağırlığındaki bazı proteinlerin bant yoğunluklarının ise sous-vide yöntemi ile
pişirilen örneklerde daha düşük olduğu gözlenmiştir. SDS-PAGE profil sonuçlarına göre
sous-vide pişirme yönteminin, et proteinlerinin denatürasyonu üzerine diğer pişirme
yöntemlerine kıyasla daha ılımlı etki gösterdiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Myofibriler proteinler, SDS-PAGE, Sous-vide pişirme
ABSTRACT
Meat quality can be defined as a combination of various properties such as color, flavor,
juiciness, and texture. Changes in various parameters such as juiciness and texture, which are
effective in determining consumer preference and food quality, are closely related to changes
in proteins, which are the main components of meat. One of the major fractions of meat
proteins is myofibrillar proteins that constitute between 50 and 55% of the total protein. These
proteins play an essential role in the functional characteristics of meat and meat products.
Various changes occur in the meat structure during cooking, affecting juiciness and textural
parameters due to myofibrillar protein denaturation. However, several factors, including
cooking temperature, time, and cooking method, can affect the protein profile and thus meat
quality. In this study, it was aimed to determine the effect of different cooking methods on the
protein profile of the meat. For this purpose, the meat samples were cooked with three
different cooking methods, namely sous-vide, oven, and grilling (on a hot plate), and then the
changes in the myofibrillar protein profile of the samples were examined by sodium dodecyl
sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) technique. The myofibrillar proteins
of meats cooked by different methods generally exhibited a similar SDS-PAGE profile.
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However, some differences were observed for some protein band densities depending on the
cooking method. It was determined that the band density of the actin protein at 43 kDa was
higher in the samples cooked by the sous-vide method. It was observed that band densities of
some proteins in the range of 27-14.4 kDa were lower in samples cooked by the sous-vide
method. According to SDS-PAGE profile results, it can be said that the sous-vide cooking
method has a more moderate effect on the denaturation of meat proteins compared to other
cooking methods.
Keywords: Myofibrillar proteins, SDS-PAGE, Sous-vide cooking
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TİCARİ MİKROBİYAL GÜBRELERİN TOPRAĞIN ENZİM AKTİVİTESİ VE
TOPRAK MİKROFLORASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF COMMERCIAL MICROBIAL FERTILIZERS ON SOIL ENZYME
ACTIVITY AND SOIL MICROFLORA
Betül ÖZKAN
Harran Üniversitesi, ORCID IC: 0000-0002-1299-9216
ÖZET
Toprak mikroorganizmaları arasında bozulan dengenin yeniden kurulmasında kullanılan
alternatif metotlardan birisi de mikrobiyal gübrelemedir. Bu çalışmada iki farklı gübre
kullanılmıştır. Bu gübrelerin toprağın enzim aktivitesi ve toprak mikroflorası üzerindeki
etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Topraklara eklenen gübreler toprakların fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin yanı sıra mikrobiyolojik aktivitesini de etkilemektedir. Mikrobiyal
gübrelerin beş farklı dozu (%0, %2 %4, %6 ve %8) topraklara uygulanmıştır. 20 haftalık
inkübasyon süresi boyunca alınacak toprak örneklerinde alkalin fosfataz, β-glukosidaz,
dehidrogenaz ve üreaz enzim aktiviteleri ile toprağın mikrobiyal aktivitesi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal gübre, inkübasyon, enzim aktivitesi.
ABSTRACT
Microbial fertilization is one of the alternative methods used to restore the balance between
soil microorganisms. Two different fertilizers were used in this study. It was made to
investigate the effects of these fertilizers on soil enzyme activity and soil microflora.
Fertilizers added to the soil affect the microbiological activity as well as the physical and
chemical properties of the soils. Five different doses of microbial fertilizers (0%, 2%, 4%, 6%
and 8%) were applied to the soils. Alkaline phosphatase, β-glucosidase, dehydrogenase and
urease enzyme activities and soil microbial activity were investigated in soil samples to be
taken during the 20-week incubation period.
Keywords: Microbial fertilizer, incubation, enzyme activity.
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KÖKNAR ODUNUNDA (Abies nordmanniana subsp. Equi-trojani) KESİŞ YÖNÜNÜN
VİDA ÇEKME DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF CUTTING DIRECTIONS ON THE SCREW DIRECT WITHDRAWAL
RESISTANCE IN FIR WOOD (Abies nordmanniana subsp. Equi-trojani)
Dr. Emre BİRİNCİ
Kastamonu Üniversitesi, ORCID. 0000-0003-0727-1789
ÖZET
Mobilya ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan malzemelerin başında ahşap malzeme
gelmektedir. Mobilya ürünlerinde birçok bağlantı elemanı ve bağlama teknikleri
kullanılmaktadır. İdeal bir tasarım için bağlantı elemanlarının mukavemeti önceden
bilinmelidir. Ahşap malzemelerin birleştirilmesinde yapıştırıcıların yanı sıra vidalar da
kullanılmaktadır. Vidalı birleştirmelerde mobilyaların sağlamlığı büyük oranda, bağlantılarda
kullanılan vidalar ile üretimde kullanılan ahşap malzemelerin vida tutma dayanımlarına
bağlıdır.
Her yapının dayanıklılığı ve stabilitesi, bağlantı elemanlarının performansına bağlıdır. Bu
nedenle, ahşap yapı ve mobilya elemanlarında, vida çekme direncine ilişkin bilgi edinmek,
tüm sistemin dayanıklılığı ve stabilitesi hakkında fikir edinmek açısından önem arz
etmektedir.
Bu çalışmada köknar odununda (Abies bornmuelleriana Mattf.) kesiş yönünün vida çekme
direnci üzerine etkisi incelenmiştir. Aynı ağaç üzerinden kesilmiş köknar örnekleri 50x50x50
mm (RxTxL) boyutlarında hazırlanmış ve 20±2 ºC sıcaklıkta ve %65 bağıl nemde 15 gün
boyunca bekletilerek klimatize edilmiştir. Vidalama işlemi gerçekleştirilmeden evvel
numuneler üzerine vida çapının %80’i kadar pilot delikleri açılmıştır. Pilot delikleri, vida
boyunun %80’i kadar delinmiştir. Vida ana çapları 3,5 mm ve uzunlukları 50 mm’dir.
Numuneler enine, radyal ve teğet yüzeylerden vidalanmıştır. Vidalama sırasında vidaların 17
mm’lik kısmının numunelerin dışında kalmasına özen gösterilmiştir. Tüm vidalar düz başlı,
paslanmaz çelikten üretilmiş ve çinko ile kaplanmıştır. Her grup için 20 tekerrür
gerçekleştirilmiştir. Vida çekme direnci testleri ASTM-D 1761 standardına göre Schimadzu
universal test makinesinde gerçekleştirilmiştir. Testlerden elde edilen sonuçlar istatistiksel bir
değerlendirmeye tabi tutulmuş ve farklı ağaç türleri ile kıyaslanmıştır. Vida çekme testi
değerleri enine kesitte 187,876 N/mm2, radyal kesitte 213,308 N/mm2 ve teğet kesitte 196,541
N/mm2 olarak bulunmuştur. Liflere paralel yönde vida çekme mukavemetinin dik yöndekine
göre düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vida, Kesiş Yönü, Bağlantı Elemanı, Köknar
ABSTRACT
Wood is one of the most common materials used in the furniture and construction industry.
Many fasteners and joint techniques are used in furniture products. For an ideal design, the
strength of the fasteners should be known beforehand. In addition to adhesives, screws are
also used for joining wood materials. In screw joining, the strength of the furniture is largely
dependent on the screw direct withdrawal resistance of the screws used in joints and the wood
materials used in production.
The durability and stability of each structure depends on the performance of the fasteners. For
this reason, it is important to obtain information about the screw direct withdrawal resistance
in wooden structures and furniture elements in order to gain an idea about the durability and
stability of the whole system.
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In this study, the effect of cutting directions on screw direct withdrawal resistance was
investigated in Fir wood (Abies nordmanniana subsp. Equi-trojani). Fir specimens cut on the
same tree were prepared in 50x50x50 mm (RxTxL) dimensions and were conditioned for 20
days at 20±2ºC and 65% relative humidity for 15 days. Before the screw driving process, pilot
holes were drilled on the samples with a diameter of 80% of the screw diameter. The pilot
holes are drilled 80% of the screw length. The screw major diameters were 3.5 mm with their
lengths of 50 mm. Samples are screwed through cross, radial and tangential sections. During
screw driving, 17mm of the screws were left outside the samples. All screws were Phillips flat
head sheet metal screws made from stainless steel and plated by zinc. 20 replications were
performed for each group. Screw direct withdrawal resistance tests were performed on
Schimadzu universal test machine according to ASTM-D 1761 standard. The results obtained
from the tests were subjected to statistical evaluation and compared with different wood
species. Screw withdrawal resistance test values were found as 187.876 N/mm 2 in cross
section, 213.308 N/mm2 in radial section and 196.541 N/mm2 in tangent section. It was
determined that the screw withdrawal resistance parallel to the fibers was lower than that in
the direction perpendicular to the fibers.
Keywords: Screw, Cutting Direction, Fastener, Fir
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RİZE’DE DAĞILIM GÖSTEREN TARIM ZARARLISI
Ricania simulans (Kalker, 1851) (HEMİPTERA: RİCANİİDAE)’IN
BAZI ÖZELLİKLERİ
Yüksek lisans Öğrencisi Nihal YILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ORCID 0000-0003-4529-4922

Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ORCID 0000-0003-1646-5999

ÖZET
Tarım zararlısı böcekler geçmişten günümüze ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünlerinde
verimin ve kalitenin düşmesine sebebiyet vermişlerdir. Ricania simulans Rize ili ve
çevresinde son yıllarda çok yoğun olarak görülen ve bitki özsuyu ile beslenen tarım zararlısı
bir böcektir. Tarım sahaları ile çevresinde hızla yayılarak istilacı bir türe dönüşmüş ve bu hızlı
artış tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı Ricania
simulans’ın Rize ilindeki tarım sahaları ile çevresindeki doğal bitki örtüsünde yer alan
bitkilerden ve özellikle ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünlerinden hangilerinde zararlı
olduğunu incelemek ve biyolojik gelişim özelliklerini tespit etmektir.
Rize çevresi ve bazı ilçelerindeki farklı rakım değerlerine sahip lokalitelerden çok sayıda
istasyonlar seçilmiştir. Bu istasyonlar periyodik olarak ziyaret edilerek gözlemler yapılmış ve
farklı bitkilerin üzerinden Ricania simulans yumurtaları, nimfleri ve erginlerinden materyaller
toplanmıştır. Arazi ziyaretleri ve gözlemleri ergin bireylerin yoğunluk gösterdiği dönemler ve
nimflerin yoğunluk gösterdiği dönemler olmak üzere farklı zaman periyotlarında daha sık
gerçekleştirilmiştir. Lokalitelerden toplanan materyaller böcek saklama paketleri içinde
laboratuvara getirilmiştir. Arazi araştırmalarının sonrasında laboratuvarda gerekli çalışmalar
yapılmış, dişi ve erkek ergin bireylerin, nimflerin ve yumurtaların incelenmesi
tamamlanmıştır.
Bu çalışmada Rize ve çevresinde dağılım gösteren Ricania simulans türüne ait nimf ve
erginlerin farklı zaman periyotlarına göre populasyon yoğunluğu, hangi bitki türlerini tercih
ettikleri, bitkideki bulunma ve özsuyu emme yeri ile bir bitki üzerindeki birey sayıları
belirlenmiştir. Türe ait dişilerin yılın hangi dönemlerinde, hangi bitki türleri üzerine ve
bitkinin hangi kısımlarına yumurta bıraktığı, dişi bireylerin ortalama yumurta bırakma
kapasiteleri tespit edilmiştir. Ayrıca Rize ve çevresinde belirlenen istasyonlarda yer alan
ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinden hangilerinin Ricania simulans erginleri, nimfleri
ve yumurtaları tarafından konukçu olarak kullanıldığı incelenerek belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ricania simulans, Konukçu, Rize, Pesti

SOME CHARACTERİSTİCS OF AGRICULTURAL PEST DISTRIBUTED IN RIZE
Ricania simulans (Kalker, 1851) (HEMIPTERA: RICANIDAE)
Agricultural pest insects have caused a decrease in the yield and quality of agricultural
products with high economic value from past to present. Ricania simulans is an agricultural
pest that feeds on plant sap and has been intensely seen in Rize province and its surroundings
in recent years. It spread rapidly in and around the agricultural fields and turned into an
invasive species, and this rapid increase affected agricultural activities negatively. The aim of
this study is to examine which of the plants in the agricultural fields in Rize province and the
natural vegetation around it, and especially the agricultural products with high economic
value, which are harmful and to determine the biological development characteristics of
Ricania simulans.
A large number of stations have been selected from localities with different altitude values in
the Rize region and some districts. These stations were visited periodically, observations were
made and materials were collected from Ricania simulans eggs, nymphs and adults on
different plants. Field visits and observations were made more frequently in different time
periods, especially during the periods when mature individuals were concentrated and when
nymphs were concentrated. The materials collected from the localities were brought to the
laboratory in insect storage packages. After the field researches, necessary studies were
carried out in the laboratory, and the examination of male and female adults, nymphs and eggs
was completed.
In this study, population density of nymphs and adults belonging to Ricania simulans species,
which is distributed in Rize and its surroundings, according to different time periods, which
plant species they prefer, their presence in the plant, the place of sap absorption and the
number of individuals on a plant were determined. In which period of the year, on which plant
species and on which parts of the plant the females of the species lay eggs, and the average
egg laying capacity of the female individuals were determined. In addition, it was determined
by examining which agricultural products with high economic value in Rize and its
surroundings were used as hosts by Ricania simulans adults, nymphs and eggs.
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TEMSİLİ BİR SİLİNDİR BATARYA PAKETİ İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME
ESASLI PASİF TERMAL KORUMA SİSTEM PERFORMANSLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISION OF PHASE CHANGE MATERIAL-BASED PASSIVE THERMAL
PROTECTION SYSTEM PERFORMANCES FOR A REPRESENTATIVE CYLINDER
BATTERY PACKAGE
Doç. Dr. Ümit Nazlı TEMEL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ORCID.0000-0001-5053-5124
ÖZET
Fosil yakıtların ekonomik ve çevresel dezavantajları elektrikli taşıtlara olan ilgiyi her geçen
gün arttırmaktadır. Daha ekonomik ve çevreci elektrik taşıtların kullanımı sırasında
karşılaşılan en önemli problem ise güç kaynağı olarak kullanılan batarya hücrelerinin çalışma
sırasında aşırı ısınmasıdır. Bu durum batarya hücrelerinin, kapasite kaybına uğraması,
verimlerinin düşmesi ve patlama riski gibi birtakım olumsuzluklara neden olmaktadır. İdeal
olarak maksimum hücre sıcaklığının 50oC’nin, batarya hücreleri boyunca sıcaklık farkının da
5oC’nin altında tutulması istenilmektedir. Bu durum batarya paketlerinin çalışması sırasında
etkin termal koruma yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda sıvı ve hava
soğutmalı aktif soğutma sistemlerine alternatif olarak faz değiştiren malzeme (FDM)
kullanımına dayalı pasif termal koruma sistemlerine yönelik çalışmalar ilgi odağı olmaya
başlamıştır. Özellikle FDM’lerin mevcut düşük ısıl iletkenliklerinin iyileştirilerek batarya
paketlerinin termal koruması için kullanılması sistem etkinliğinin arttırılması açısından önem
arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında öncelikle FDM içerisine kütlece %7 Garafen nanoparçacıkları
(GNPs) katkılanarak ısıl iletkenlikleri iyileştirilmiş FDM/GNP kompozitleri sentezlenmiştir.
Gerek doğal taşınımın, gerek FDM’nin gerekse de %7 GNP/FDM’nin temsili bir silindir
paket (pil hücresi yerine rezistans kullanılarak) içerisindeki termal koruma performansları
deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Termal performans karşılaştırmaları; etkin koruma süresi,
batarya paketi maksimum sıcaklığı ve paket boyu maksimum sıcaklık farkı kriterleri açısından
yapılmıştır. Düşük deşarj hızlarında (<2.2W); gerek FDM gerekse de %7 GNP/FDM ideal
batarya termal koruması sağlarken daha yüksek deşarj hızlarında (4.4W, 6.6W ve 8.8W)
sadece etkin koruma süresini uzatmaktadırlar. Etkin koruma süresini uzatmak açısından %7
GNP/FDM’nin 8.8W hariç diğer tüm deşarj hızlarında daha başarılı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Batarya Paketi, Termal Koruma, Faz Değiştiren Malzeme

ABSTRACT
The economic and environmental disadvantages of fossil fuels increase the interest in electric
vehicles day by day. The most important problem encountered during the use of more
economical and environmental friendly electric vehicles is the overheating of the battery cells
used as a power source during operation. This causes some negativities such as loss of
capacity of the battery cells, decrease in their efficiency and risk of explosion. Ideally, it is
desired to keep the maximum cell temperature below 50oC and the temperature difference
across the battery cells below 5oC. This requires using of the effective thermal protection
methods during the operation of battery packs. In recent years, studies on passive thermal
protection systems based on the use of phase change material (PCM) as an alternative to
liquid and air-cooled active cooling systems have started to be the focus of attention.
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Especially, it is important to enhance the inherent low thermal conductivity of PCMs and
using them for thermal protection of battery packs in terms of increasing system efficiency.
In this study, firstly, thermally enhanced PCM/GNP composites were synthesized by adding
7% Graphene nanoparticles (GNPs) into PCM. The thermal protection performances of
natural convection, FDM and 7% GNP / FDM in a representative cylinder package (using
resistance instead of battery cell) have been experimentally compared. Thermal performance
comparisons were made in terms of the effective protection time, maximum temperature and
the maximum temperature difference criteria. While both FDM and 7% GNP / FDM provide
ideal battery thermal protection at low discharge rates (<2.2W), they extend only the effective
protection times at higher discharge rates (4.4W, 6.6W and 8.8W). It has been determined that
7% GNP / FDM is more successful in all discharge rates except 8.8W in terms of extending
the effective protection time.
Keywords: Battery Pack, Thermal Protection, Phase Change Material
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KRONİK SANTRAL SERÖZ KORİORETİNOPATİDE YARIM DOZ
FOTODİNAMİK TEDAVİ İLE YARIM AKIM FOTODİNAMİK TEDAVİ
ETKİNLİĞİNİN VE GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF EFFICACY AND SAFETY OF PHOTODYNAMIC THERAPY USING
HALF-DOSE OF VERTEPORFIN OR HALF-FLUENCE OF LASER LIGHT FOR THE
TREATMENT OF CHRONIC CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY
Dr. Burak TANRIVERDİ
ORCID.0000-0002-3709-3955
Dr. Hasan ALTINKAYNAK
ORCID.0000-0002-4242-4245
ÖZET
AMAÇ: Kronik santral seröz korioretinopati(SSKR) hastalarının tedavisinde kullanılan yarım
doz fotodinamik tedavi(FDT) ile yarım akım FDT’nin görsel ve anatomik sonuçlarını
karşılaştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Kronik SSKR tanısı konulmuş ve yarım doz FDT(grup-1) tedavisi
uygulanmış on sekiz hastanın 18 gözü ile yarım akım FDT(grup-2) uygulanmış yirmi hastanın
20 gözü retrospektif olarak incelendi. Çalışma kapsamına en 6 ay semptomları olan,
düzeltilmiş en iyi görme keskinliği (DEİGK) 0,1 ve üzeri (Snellen) olan, fluoresein fundus
anjiografide foveada aktif göllenmesi görülen, optik koherans tomografi (OKT) ile foveada
subretinal sıvı tespit edilen, ilk kez FDT uygulanmış ve tedavi sonrası en az 6 ay takip edilmiş
olgular dahil edildi. Grup-1’e FDT 3 mg/m2 vertoporfin sonrası 50 J/cm2 enerji ile 83 saniye
uygulanırken, grup-2’ye ise FDT 6mg/m2 verteporfin sonrası 25 J/cm2 enerji ile 83 saniye
uygulandı. Hastaların her iki grupta tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1.-3.-6.ay ve en son vizite
DEİGK ve OKT'de saptanan santral foveal kalınlıkları(SFK) karşılaştırıldı.
SONUÇLAR: İki grup yaş, cinsiyet, semptom süresi, FDT lazer spot büyüklüğü açısından
birbirine benzerdi (p˃0,05). FDT sonrası takip süresi Grup-1'de 12.0±3.8 (6-19) ay iken,
Grup-2'de 11.3±3.2 (6-15) ay idi (p=0.65). FDT öncesi ortalama DEİGK grup-1’de 0.40±0.28
(0.1-0.8) iken grup-2’de 0.42±0.30 (0.1-0.9) idi (p=0.44). FDT sonrası en son vizitte DEİGK
grup-1’de 0.65±0.25, grup-2’de 0.67±0.23 idi (p=0.55). Tedavi öncesi DEİGK ile tedavi
sonrası en son vizitteki DEİGK arasında her iki grupta istatistiksel anlamlı iyileşme mevcuttu
(p<0.01). FDT öncesi ortalama SFK, grup-1’de 353.8±41.2 μm iken, grup-2’de 357±84.3 µm
idi (p=0.42). FDT sonrası en son vizitteki ortalama SFK Grup-1’de 280.5±37.1 µm iken,
Grup-2’de 275.1±34.4 μm idi (p=0.55). Tedavi öncesi ile tedavi sonrası en son vizitteki SFK
arasında iki grupta da istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p<0.01). Grup-1’de 18 gözün
17’sinde, grup-2’de 20 gözün 18’inde subretinal sıvı tamamen kayboldu. İki grupta da FDT'ye
bağlı komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA: Kronik SSKR hastalarının tedavisinde yarım doz FDT ve yarım akım FDT
tedavileri etkili ve güvenli bulunmuştur ve iki tedavi rejimi görsel ve anatomik sonuçlar
açısından birbirine benzemektedir.
Anahtar kelimeler: Santral seröz korioretinopati, fotodinamik tedavi, optik kohorens
tomografi
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ABSTRACT
PURPOSE: To compare the visual and anatomical results of half-drug dose and half laser
light fluence of photodynamic therapy(PDT) for the treatment of chronic central serous
chorioretinopathy(CSCR).
METHODS: Eighteen eyes of 18 patients who were treated with half-dose PDT(group 1) and
twenty eyes of 20 patients who underwent half-fluence PDT(group 2) for chronic CSCR were
retrospectively analyzed. The cases with symptoms for at least 6 months, best-corrected visual
acuity(BCVA) of 0.1 and above (Snellen), active leakage in the fovea with fluorecein fundus
angiography, subretinal fluid detected by optical coherence tomography(OCT) in the fovea,
FDT was applied for the first time and followed for at least 6 months after treatment were
included in the study. While PDT was applied for 83 seconds with 50 J/cm2 energy after 3
mg/m2 verteporfin in group-1, PDT was applied for 83 seconds at 25 J/cm2 energy after 6
mg/m2 verteporfin in group-2. The mean BCVA and central foveal thickness(CFT) detected
on OCT of the patients in both groups were compared before treatment and at the 1st-3rd-6th
month and at the last visit after treatment.
RESULTS: There was no significant difference between the two groups in terms of age,
gender, symptom duration, PDT laser spot size(p˃0.05). The follow-up period after PDT was
12.0±3.8 (6-19) months in Group-1, while it was 11.3±3.2 (6-15) months in Group-2
(p=0.65). The mean BCVA before PDT was 0.40±0.28 (0.1-0.8) in group-1, while it was
0.42±0.30 (0.1-0.9) in group-2(p=0.44). At the last visit after PDT, BCVA was 0.65±0.25 in
group-1 and 0.67±0.23 in group-2(p=0.55). There was a statistically significant improvement
in BCVA in both groups between pre-treatment and at the last visit after treatment(p<0.01).
CFT before PDT was 353.8±41.2 μm in group-1, while it was 357±84.3 μm in group2(p=0.42). The mean CFT at the last visit after PDT was 280.5±37.1 µm in Group-1, while it
was 275.1±34.4 μm in Group-2(p=0.55). There was a statistically significant difference in
both groups between CFT before and at the last visit after treatment(p<0.01). Subretinal fluid
completely disappeared in 17 of 18 eyes in group-1 and 18 of 20 eyes in group-2. There were
no complications related to PDT in either group.
CONCLUSION: Half-dose PDT and half-fluence PDT treatments seem to be effective and
safe in the treatment of patients with chronic SSCR, and both treatment regimens are similar
in terms of visual and anatomical results.
Keywords: Central serous chorioretinopathy, photodynamic therapy, optical coherence
tomography
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İNTRAORAL HEMANJİOMUN PERİODONTAL TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
PERIODONTAL TREATMENT OF INTRAORAL HEMANGIOMA: A CASE REPORT
Dr. Duygu YAVER
Marmara Üniversitesi, Orcid Numarası: 0000-0002-8643-797X
Dr. Hatice Selin YILDIRIM
Marmara Üniversitesi, Orcid Numarası: 0000-0001-5650-3107
Nurşah Arı
Marmara Üniversitesi, Orcid Numarası: 0000-0002-7169-7576
Dr. Leyla CİNEL
Marmara Üniversitesi, Orcid Numarası: 0000-0002-6737-6569
Dr. Leyla KURU
Marmara Üniversitesi, Orcid Numarası: 0000-0002-7599-2409
ÖZET
Amaç: Hemanjiom, endotel hücrelerinin çoğalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan iyi
huylu vasküler bir lezyondur. Baş ve boyunda yaygın, ağız boşluğunda nadiren görülen bir
yumuşak doku tümörü olarak kabul edilir. İntraoral hemanjiom dudak, diş eti, yanak ve
damak mukozası, tükürük bezleri, kemikler ve dilde görülebilir.
Bu olgu sunumunda hemanjioma bağlı diş eti büyümesinin tedavisi gösterilmiştir.
Gereç ve yöntemler: Sistemik olarak sağlıklı 29 yaşındaki kadın hasta diş eti büyümesine
bağlı estetik şikayet ile Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Periodontoloji
Kliniği’ne başvurdu. Ağız içi muayenesinde #12-#13 nolu dişlerin vestibülünde 13x15 mm
boyutunda lokalize, sapsız, ödematöz, mavimsi kırmızı renkte bir dişeti büyümesi tespit
edildi. Radyografik muayenede bütün ağızda ve ilgili bölgede kemik kaybı gözlenmedi. Hasta
anamnezinde doğuduğunda saç dibinde kırmızılık olduğu bilgisini verdi. Daha sonra göz
çevresinden yüz bölgesine yayıldığı, 12 yaşında boğazında, 15 yaşında ise göz içerisinde
oluştuğunu bildirdi. Hastaya oral hijyen eğitimi ve diş/kök yüzeyi temizliğini içeren başlangıç
periodontal tedavi (BPT) uygulandı. BPT’den dört hafta sonra diş eti büyümesi sağlıklı doku
içerecek şekilde konvansiyonel yöntemle eksize edildi. Diode lazer (810 nm, 3 w) ile kanama
kontrolü sağlandı. Palatinal bölgeden serbest diş eti grefti alındı ilgili bölgeye dikildi. Biyopsi
örnekleri histopatolojik olarak incelendi. Dikişler bir hafta sonra alındı.
Bulgular: Operasyon sonrası iyileşme sorunsuzdu. Diş eti büyümesinin klinik ve
histopatolojik incelenmesi sonucunda hemanjiom teşhisi koyuldu. Operasyondan 3 ay sonraki
kontrolde rekürrens gözlenmedi.
Sonuç: Bu vaka raporu hemanjioma bağlı oluşan lokalize diş eti büyümesinde cerrahi
olmayan ve cerrahi olan periodontal tedavi ile periodontal sağlık ve estetiğin sağlanabildiğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Diş eti büyümesi, doku grefti, hemanjiom, lazer, vasküler malformasyon
ABSTRACT
Aim: Hemangioma is a benign vascular lesion that occurs as a result of the proliferation of
endothelial cells. It is considered to be a common soft tissue tumor in the head and neck and
rarely in the oral cavity. Intraoral hemangioma can be seen on the lips, gums, cheek and palate
mucosa, salivary glands, bones and tongue.
In this case report, the treatment of gingival enlargement due to hemangioma is shown.
Material and Metods: A systemically healthy 26-year-old female patient was admitted to
Periodontology Clinic Faculty of Dentistry Marmara University with the complaint of
aesthetic concern due to gingival enlargement. Clinical examination revealed a localized,
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oedematous, bluish-red gingival growth of 13x15 mm was detected in the vestibule of teeth #
12- # 13. No bone loss was observed in the whole mouth and in the relevant region in the
radiographic examination. The patient informed that there was redness at the base of the hair
at birth. She reported that it spread from the eye area to the face area, formed in the throat at
the age of 12 and in the eye at the age of 15. Patient was treated with initial periodontal
therapy (IPT) including oral hygiene instructions and scaling root planing. Four weeks after
IPT, gingival growth was excised with a conventional method, including healthy tissue, by
controlling bleeding with a diode laser (810 nm,3 w). Free gingival graft was taken from the
palatinal area and sutured to the recipient area. Biopsy specimens were examined
histopathologically. Sutures were removed 1 week after the surgery.
Results: Uneventful healing was observed. Hemangioma was diagnosed based on the
findings of histopathological and clinical examination. No recurrence was observed in the 3
months follow-up session.
Conclusion: This case report shows that periodontal health and aesthetics can be achieved
with non-surgical and surgical periodontal treatment in localized gingival growth due to
hemangioma.
Key Words: Hemangioma, gingival growth, laser, tissue graft, vascular malformation
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YAZMA VE YAZARLIK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF WRITING AND WRITING LESSON IN THE CONTEXT OF
TEACHERS' VIEWS
Dr. Erkan AYDIN
ORCID. 0000-0002-6452-6058
Yunus TAŞTAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-6426-7909
ÖZET
Anlatma becerilerinden biri olan yazma becerisi, diğer becerilere göre daha sonra ve daha zor
geliştirilen bir beceridir. Yazma becerisinin daha planlı ve kapsamlı geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibari ile yazma ve yazarlık dersi
seçmeli ders olarak okullarda okutulmaya başlanmıştır. Bu araştırmada Türkçe
öğretmenlerinin yazma ve yazarlık dersine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Van ili
devlet okullarında görev yapan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaların katılımcılarını
belirleme amacıyla çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış, pandemi
nedeniyle sorulara verilen cevaplar Google Forms aracılığıyla elde edilmiştir. Form aracılığı
ile elde edilen görüşler incelenerek tema ve alt temalara ayrılmıştır. Tema ve alt temalara
ayrılan görüşler yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen
verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
yazma ve yazarlık dersine ait ders ve kılavuz kitabının ve derse ait program ve planın
olmaması, herhangi bir değerlendirme kriterlerinin bulunmaması, öğretmenlerin yeterince bu
derse önem vermemeleri ve bu dersi diğer dersleri telafi etmede bir fırsat olarak görmeleri,
ders sürecinde motivasyon eksikliğinden kaynaklı uygulama yetersizlikleri, teknolojik
aletlerin öğrencilerin yazma becerilerini olumsuz etkilemesi ve öğrencilerin okuma
alışkanlıklarının olmamasına ilişkin derse yönelik görüşlere ulaşılmıştır. Elde edilen
görüşmelerde dersin geliştirilmesi gereken yönlerine vurgu yapılsa da genel anlamda yazma
ve yazarlık dersinin öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri ve yazma becerilerini
geliştirmelerine katkı sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yazma ve yazarlık dersi, Türkçe öğretmenleri, yazma eğitimi.
ABSTRACT
Writing skill, one of the narrative skills, is a skill that is developed later and more difficult
than other skills. Writing skill needs to be developed more planned and comprehensively. For
this reason, as of the 2012-2013 academic year, writing and writing courses have been taught
in schools as an elective course. In this study, it was aimed to examine the opinions of Turkish
teachers regarding the writing and writing course. In this context, the case study method, one
of the qualitative research methods, was used in the study. Participants of the study are 23
teachers working in the state schools of Van for the 2020-2021 academic year. Purposeful
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sampling method was used in the study in order to determine the participants of the studies.
The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers,
and the answers to the questions due to the pandemic were obtained through Google Forms.
The opinions obtained through the form were analyzed and divided into themes and subthemes. The opinions divided into themes and sub-themes were interpreted and the results
were reached. Content analysis was used in the analysis of the data obtained from the
interview forms. According to the results obtained from the research, the lack of textbook and
guide book and the curriculum and plan for the course, the lack of any evaluation criteria, the
teachers' not paying attention to this lesson enough and seeing this lesson as an opportunity to
make up for the other lessons are due to lack of motivation It has been reached the opinions of
the lesson related to the application inadequacies of the students, the negative effects of the
technological devices on the writing skills of the students, and the students' lack of reading
habits. Although the aspects of the course that need improvement were emphasized in the
interviews obtained, it was found that the writing and writing course in general contributed to
the students' expressing themselves and developing their writing skills.
Keywords: Writing and writing lesson, Turkish teachers, writing education
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KALSİYUM HEKZABORÜRÜN KATI FAZ REAKSİYON METODU İLE
ÜRETİLMESİ
PRODUCTION OF CALCIUM HEXABORIDE BY SOLID PHASE REACTION METHOD
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Fırat KARABULUT
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-6208-7127
Aylin YASEMİN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID:0000-0002-8984-8942
ÖZET
Bu çalışmada, mekanokimyasal yöntemle, kalsiyum hekzaborür bileşiğinin ekonomik olarak
sentezlenmesi amaçlanmıştır. Kalsiyum hekzaborür, düşük yoğunluk, yüksek elektriksel
iletkenlik, yüksek sertlik ve yüksek erime noktasına sahip kimyasal kararlılığı yüksek olan bir
bor refrakter bileşiğidir. Kalsiyum hegzaborür, bakır ve magnezyum tuğlalarının üretiminde
deoksidan olarak, refrakter endüstrisinde arıtıcı olarak, aşınma direncinin iyileştirilmesinde,
bor nitrür ve kalsiyum bor hidrürün sentezi için başlangıç malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca katot ve pil sistemlerinde anot malzemesi olarak, nötron absorplayıcı sistemlerde,
termoelektrik malzeme uygulamalarında, yakıt hücrelerinde dolgu malzemesi olarak, demir
çelik ve bakır üretiminde elektriksel iletkenlik üzerindeki minimum etkisi nedeniyle bir
deoksidan olarak kullanılmaktadır. Kalsiyum hekzaborür konvansiyonel yöntemlerle 14001750 K sıcaklıklarda farklı reaktiflerden üretilmektedir. Gerek yüksek sıcaklık gereksinimi ve
gerekse sentezinde kullanılan bor karbür, elementel bor gibi yüksek maliyetli bor
mamüllerininin reaktif olarak kullanılması, kalsiyum hekzaborürün üretim maliyetlerini
yukarıya taşımaktadır. Gerçekleştirilen katı faz reaksiyonu sayesinde oda sıcaklığında
üretilebilmiştir. Sentetik kolemanitin kullanıldığı bu çalışmada, kolemanitin yapısındaki
oksijenin yanma reaksiyonu sonucu ortamdan uzaklaştırılması amacıyla elementel karbon
kullanılmıştır. Reaksiyon yan ürünlerinden biri olan karbondioksit bileşiğinin gaz fazında
olması, katı fazda gerçekleşen çarpışmaların sayısını arttırmakta ve reaksiyon verimini
yükseltmektedir. Karbon sayesinde indirgenmeye uğrayan bor ve kalsiyum reaksiyon
vermeye yatkın hale gelmekte ve yüksek kararlılıkta bir yapı olan MB6 (metal hekzaborür)
yapısına dönüşmektedir Gerçekleştirilen çalışmalarda 1020 dakika reaksiyon süresi ve
karbonun reaksiyon stokiyometrisine göre, stokiyometrik oranın iki kat aşırılığında
kullanılmasıyla maksimum verim elde edilmiştir. Karakterizasyon çalışmalarında Fourier
Dönüşümlü Infrared Spektroskopisi (FT-IR) ve X-Ray Kırınım Desenleri (XRD)
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Katı faz reaksiyonu, bilyalı değirmen, kalsiyum hegzaborür, bor
bileşikleri, refrakter bileşikler

ABSTRACT
In this study, it was aimed to synthesize calcium hexaboride compound economically by
mechanochemical method. Calcium hexaboride is a high chemical stability boron refractory
compound with low density, high electrical conductivity, high hardness and high melting
point. Calcium hexaboride is used as a deoxidant in the production of copper and magnesium
bricks, as a refiner in the refractory industry, for improving wear resistance, as a reactive in
the synthesis of boron nitride and calcium boron hydride.
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It is also used as anode material in cathode and battery systems, as a filling material in
neutron absorber systems, thermoelectric material applications, fuel cells, and as a deoxidant
in iron steel and copper production due to its minimum effect on electrical conductivity.
Calcium hexaboride is produced from different reagents at temperatures of 1400-1750 K by
conventional methods. Both the high temperature requirement and the use of high cost boron
products such as boron carbide and elemental boron used in their synthesis as reagents raise
the production costs of calcium hexaboride. Thanks to the solid phase reaction carried out, it
could be produced at room temperature. In this study in which synthetic colemanite was used,
elemental carbon was used in order to remove the oxygen in the structure of colemanite from
the structure as a result of the combustion reaction. The fact that the carbon dioxide
compound, which is one of the reaction by-products, is in the gas phase increases the number
of collisions occurring in the solid phase and increases the reaction efficiency. Boron and
calcium, which are reduced thanks to carbon, become susceptible to react and transform into
MB6 (metal hexaboride) structure, which is a highly stable structure.In the studies carried out,
maximum efficiency was obtained by using the reaction time of 1020 minutes and the use of
carbon at twice the stoichiometric ratio. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) and
X-Ray Diffraction Patterns (XRD) were used in characterization studies.
Keywords: Solid phase reaction, ball mill, calcium hexaboride, boron compounds, refractory
compounds
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BASİT ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİYLE ŞEHİRLER ARASI KARAYOLU
TRAFİĞİNE DAİR BİR MODELLEME
A MODELING ON INTERCITY HIGHWAY TRAFFIC THROUGH SIMPLE
EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-0306-4136

ÖZET
Zaman serileri analizi birçok disiplinde çalışılan konuyla ilgili belli bir zaman boyunca
gözlemlenmiş verinin değerlendirilmesi ve modellenmesi için kullanılabilmektedir. Zaman
serileri analizi bünyesinde çeşitli yöntemler yer almaktadır. Verinin yapısına göre bu
yöntemlerin farklı uygulama örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, zaman serileri
analizi kapsamında şehirler arası bir karayolunda gözlem noktasından geçen araçların bir
günlük hız verisi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda da, araç hızlarının farklı zaman
dilimlerindeki ortalamaları ile elde edilen veri setlerinin, basit üstel düzleştirme yöntemi ile
modellenmesi amaçlanmıştır. Basit üstel düzleştirme yöntemi temel olarak zaman serisi
verisini en uygun bir düzleştirme sabitine bağlı olarak modellemeye çalışmaktadır. Bu
düzleştirme sabiti değeri 0 ile 1 arasında değişmekte ve bu değer 1’e doğru yakınlaştıkça,
yöntemde son gözleme verilen ağırlık artmaktadır. Çalışmada, öncelikle gözlemlenmiş olan
günlük hız verisinden hatalı okumalar çıkartılmıştır. Yöntemin kullanılması sırasında, hız veri
setleri için farklı düzleştirme sabiti değerleri denenmiştir ve ortalama mutlak hata gibi
değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak kıyaslamalar yapılmıştır. Her bir veri seti için en
uygun düzleştirme sabiti belirtilmiştir. Veri setlerindeki veri sayısı ile en uygun düzleştirme
sabiti değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri setleri oluşturulurken kullanılan zaman
dilimi değeri düştükçe en uygun düzleştirme sabiti değerinin de düştüğü tespit edilmiştir. Her
bir veri seti için, en uygun düzleştirme sabitine bağlı olarak basit üstel düzleştirme yöntemiyle
tahminler elde edilmiştir. Tahmin değerleriyle gerçek değerlerin arasındaki farklar için
otokorelasyon analizi sonuçları bulunmuştur ve modelin yeterliliği irdelenmiştir.
Otokorelasyon analizi için veri setlerindeki veri sayısı dikkate alınarak Ljung-Box Q testinden
yararlanılmıştır. Elde edilen test istatistiği değerlerine göre, her bir veri setinde farkların
önemli otokorelasyon içermediği sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla, bu bilgi kapsamında
veri setleri için kurulan modellerin yeterli olduğu çıkarımı yapılmıştır. Bu modellemenin
varlığı, trafikte farklı zaman dilimlerine göre ortalaması alınmış hızların düzleştirilmiş
yapısını göstermesi açısından bir referans olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Zaman serileri analizi, karayolu, trafik, basit üstel düzleştirme

ABSTRACT
In many disciplines, time series analysis is used to evaluate and model the data observed over
a period of time related with the studied subject. Time series analysis involves various
methods. According to the data, diverse applications of these methods are present. In this
study, the speeds of the vehicles traversing from the observation point on an intercity highway
within 24 hours’ period are considered in the framework of time series analysis. In this
context, it is aimed to model the data sets corresponding to the averages of the speeds in
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different time periods through the simple exponential smoothing method. The simple
exponential smoothing method basically tries to model time series data depending on an
optimal smoothing constant. This constant value ranges from 0 and 1, and the more weight is
given to the latest observation as the value approaches 1. In this study, firstly, the reading
errors in the data are discarded. During the employment of the method, different values of the
smoothing constant are tested for each speed data set and the comparisons are made by
considering several evaluation criteria e.g. mean absolute error. Optimal smoothing constant
values are specified for each data set. The relationship between the number of data in each
data set and the optimal smoothing constant values is examined. It is also determined that the
optimal smoothing constant value drops as long as the time periods, used to form the data
sets, are decreasing. For each data set, the estimations are computed depending on the optimal
smoothing constant through the simple exponential smoothing method. The results of the
autocorrelation analysis concerning residuals are obtained and whether the model is adequate
or not is examined. By considering the number of data in each data set, Ljung-Box Q test is
utilized for the autocorrelation analysis. According to the obtained values of the test statistic,
it is deduced that the residuals do not contain significant autocorrelation in each data set.
Therefore, in consideration of this, it is inferred that the models for each data set would be
adequate. The presence of this modeling would be a reference in terms of revealing the
smoothed structure of the average speeds based on the different time periods in traffic flow.
Keywords: Time series analysis, highway, traffic, simple exponential smoothing
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ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCEDE “ÖTEKİ” VE KİMLİK SORUNSALI
THE PROBLEMATIC OF IDENTITY AND "OTHER" IN THE CONTEMPORARY
THOUGHT
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YILDIZDÖKEN
İnönü Üniversitesi, ORCİD. 0000-0001-8521-5710
ÖZET
Postmodern felsefenin postmodern koşulları göz önünde bulundurulduğunda felsefenin, kendi
meseleleri nezdinde koşullarını da oluşturduğu anlaşılır. Bu anlamda küreselleşen dünya, kapitalizmin
yaşamlarımızı tahakküm altına alması, toplumsal yozlaşmalar, savaşlar, soykırımlar, endüstrileşmenin
getirdiği yıkımlar, tüm farklara rağmen yine de bir arada yaşama olanağı, ötekine yönelik
sorumluluklar, “daha iyi bir yaşama” uğruna insanların temel hak ve özgürlüklerinin gündeme
gelmesine sebebiyet vererek hak arama, değer yargıları oluşturma yükümlülüklerini oluşturmuştur.
Dolayısıyla dünyada kol gezen “insan hakları düşüncesi”, “ben”e ve başkalarının benliğine yönelik
oluşan toplumsal-bireysel, etik ve politik krizleri aşmaya yönelik inşalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu koşullar dahilinde globalleşen dünyayla “öteki”ni temellendirmeye yönelik nasıl bir yaklaşım
geliştirileceğinin, nasıl bir kimlik ve fark stratejileri üretileceğinin yeniden düşünülmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda öteki karşısında varlığımızı nasıl tanımlayacağımız daha da önemlisi
felsefenin mihenk taşı olan varlığın anlamını “yeniden” nasıl açımlayacağımız önemli bir mesele
haline gelmeye başlamaktadır. Yaklaşık 2 bin 500 yıldır devam eden felsefenin, bir anlamda Hegel’in
ifade ettiği gibi filozofların çağının çocukları olduğu dikkate alındığında bu oluşan postmodern
duruma sessiz kalması da beklenemezdir. Bu uğurda ortaya çıkan fark felsefeleri “öteki”lerin haklarını
ve hukuki sorumluluklarını gündeme getirdiği gibi, bunlardan her birinin kendi tekilliği içerisinde
kendi başına bir değer olarak düşünülmesine imkân vermiştir. Bu anlamda çalışmada ihtiva edilen
kimlik ve buna bağlı olarak açığa çıkan fark meseleleri bazı önemli çağdaş düşünürlere kulak kesilmek
suretiyle (Heidegger, Levinas, Lyotard, Deleuze ve Derrida) araştırılarak bu meselelerden neşet eden
sorunlar ontolojik, epistemolojik, etik ve politik bağlamda temellendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, Öteki, Varlık.

ABSTRACT

As far as the postmodern conditions of postmodern philosophy are concerned, it is seen that
philosophy constitutes its own conditions for its own issues as well. In this sense, by giving
rise to the agenda of capitalism's domination on our lives, social degenerations, wars,
genocides, destructions caused by industrialization, the possibility of living together despite
all the differences, responsibilities towards the other, and the fundamental rights and freedoms
of people for the sake of a "better life", the globalizing world has created obligations to seek
justice and to create value judgments. Therefore, the "idea of human rights", which is
prevalent in the world, emerges as constructions aiming at overcoming social-individual,
ethical and political crises against the self and the ego of others. Under these conditions, it is
crucial to reconsider how to develop an approach to base the "other" within the globalizing
world and what kind of identity and difference strategies will be produced.
Accordingly, how we define our existence in the face of the other, and more importantly, how
to "re-open" the meaning of existence, which is the cornerstone of philosophy, begins to
emerge as an important issue. Considering that philosophy has been going on for about 2,500
years and that, as Hegel stated, philosophers have been the children of their age, they cannot
be expected to remain silent in this postmodern situation. The philosophies of difference that
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emerged as a result of this situation have brought the rights and the legal responsibilities of
the “others” to the agenda, as well as allowing each of these to be considered as a value in
their own singularity. In this sense, the issues concerning identity included in this work as
well as the issues concerning difference that arise accordingly, will be investigated by lending
an ear to some important contemporary thinkers (Heidegger, Levinas, Lyotard, Deleuze and
Derrida), and the problems arising from these issues will be grounded in ontological,
epistemological, ethical and political contexts.
Keywords: İdentity, Other, Being.
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TEK KATLI DUVAR DEFORMASYONUNUN GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ
KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim İLGÜN
KTO Karatay Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-9784-460X
Arş. Gör. Dr. Ahmad Javid ZIA
KTO Karatay Üniversitesi, ORCID. https://orcid.org/0000-0002-2808-6972
Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin DEMİR
KTO Karatay Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-6590-5658
Arş. Gör. Abdullah MÜSEVİTOĞLU
KTO Karatay Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-0293-3424
Arş. Gör. Sadrettin SANCIOĞLU
KTO Karatay Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-6095-2164
ÖZET
Görüntü işleme tekniği son zamanlarda mühendislik problemlerinin çözümlerinde sıkça
kullanılmaktadır. Mühendislik çalışmalarında kullanılan Digital Image Correlation (DIC)
uygulamalarında malzemenin ilk durumu ile değişimden sonraki durumu arasında belirli
aralıklarla fotoğraflar çekilerek çalışma esnasında değişimleri gözlenmektedir. Bu fotoğraflar
esas alınarak değişim sayısal verilere aktarılmakta ve malzemenin değişimi bu veriler
sayesinde gözlenmektedir. DIC uygulamalarında hazır sistemler kullanılmaktadır. Fakat bu
sistemler oldukça pahalı sistemlerdir. Bu çalışmada daha basit ve uygulanabilir bir sistem
geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında doğal taşlar ile 20*30*10 cm boyutlarında 9 adet tek
katmanlı duvar sistemlerinde başlangıç kayma deneyi yapılmıştır. Deneyler esnasında yük
altında duvarlarda oluşan deplasman değerleri potansiyometrik cetveller yardımıyla
ölçülmüştür. Aynı zamanda deney esansında başlangıç durumundan, deneyin sonuçlanmasına
kadar belli aralıklarla fotoğraf çekilmiştir. Fotoğraflar GOM Correlate programında
sayısallaştırılarak duvarda oluşan değişimler sayısal verilere dönüştürülmüştür. Deneysel
veriler ile sayısallaştırılan görüntüler üzerinden tespit edilen veriler karşılaştırılmıştır. Bu
karşılaştırma sonucunda deneysel değerler ile görüntü işleme tekniği ile elde edilen değerler
arasında ortalama ±%0.2’lik fark görülmüştür. Çalışma sonucunda yapılan görüntü işleme
uygulamasının oldukça başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda daha
büyük ölçekli yapılacak olan deneylerde ve veri sayısının fazla olduğu deneylerde bu sistemin
kullanılması hem hızlı hem de ekonomik olarak faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, potansiyometrik cetvel, tek katmanlı duvar,
deformasyon.
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DETERMINATION OF SINGLE LAYER WALL DEFORMATION BY USING
IMAGE PROCESSING TECHNIQUES
ABSTRACT
Image processing technique has been used frequently in the solution of engineering problems
recently. In engineering studies, photographs are taken at certain intervals between the initial
state of the material and the state after the change, and changes during the study are observed
with the Digital Image Correlation (DIC) technique. Based on these photos, the change is
transferred to numerical data and the change of the material is observed thanks to these data.
Package program systems are used in DIC applications. But these systems are quite expensive
systems. In this study, a simpler and feasible system has been developed. The initial sliding
test was carried out on 9 single-layer wall systems with natural stones in 20 * 30 * 10 cm
dimensions. The displacement values formed on the walls under load during the experiments
were measured with the help of potentiometric rulers. At the same time, photographs were
taken at certain intervals from the baseline to the conclusion of the experiment. The
photographs were digitized in the GOM Correlate program and the changes on the wall were
converted into numerical data. Experimental data and data obtained by photographs were
compared. As a result of this comparison, ± 0.2% difference is observed between
experimental values and analytical values. It is observed that the image processing application
performed as a result of the study yielded very successful results. In this context, it is believed
that the use of this system will be both fast and economically beneficial in larger scale
experiments and the number of data.

Keywords: Image processing, potentiometric ruler, single-layer wall, deformation.
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ERICH KÄSTNER’İN “DAS FLIEGENDE ZIMMER/UÇAN SINIF” ADLI
ESERİNDE YETİŞKİN KAHRAMANLARIN SERGİLEDİĞİ ÖRNEK
DAVRANIŞLAR
SAMPLE BEHAVIORS OF ADULT HEROES IN ERICH KÄSTNER'S WORK "DAS
FLIEGENDE ZIMMER / FLYING CLASS"
Dr. Öğretim Üyesi Merve KARABULUT
Atatürk Üniversitesi, ORCID.0000-0002-2106-5941
ÖZET
23 Şubat 1899’da Dresden’de dünyaya gelen ve Alman Edebiyatı’nda önemli bir konuma
sahip olan Erich Kästner, hem çocuklar hem de büyükler için eserler vermiş bir yazar olmakla
birlikte, çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli temsilcilerinden birisidir. Eserlerini hayali
olmaktan ziyade gerçek bir temele oturtur. Gündelik hayatın gerçekleri üzerine inşa ettiği
eserlerinde, edebiyat ve gerçekler arasında bir bağ kurarak, gerçekçiliği edebiyatın merkezine
koyar. Bazen direkt bazen de dolaylı olarak yansıttığı toplumsal olaylarda gündelik sorunları
konu edinir. Kahramanlarını sadece çocuklardan seçmez, eserlerinde yetişkin kahramanlar da
çocuk kahramanlar kadar önemli bir yere sahiptir. Bunun için, eserde kurgulanan yetişkin bir
kahramanın, çocuğun yeni yaşantılar kazanmasında etkin bir rol üstleneceği gerçeği gözden
kaçırılmamalıdır. Daha doğrusu çocuğun kitaplarda tanıştığı yetişkin kahramanların karakter
özelliklerini benimseyebileceği ve onları, kendine örnek oluşturacak bir model olarak
görebileceği göz önünde tutularak, onların karakter özelliklerinin çocukta olumsuz etki
bırakacak şekilde oluşturulmaması ve çocuk kitaplarında yaşamın gerçekliğinden kopuk
karakter çerçevelerinin çizilmemesi gerekmektedir.
Hitler iktidarı döneminde, diğer yazarlar gibi Nasyonal Sosyalizm baskısından kaçmayan ve
Almanya’da kalarak gerektiğinde takma ad kullanıp yazmaya devam eden Kästner’in, bu
dönemde kitapları yasaklanır ve yakılır. Tüm bunlara rağmen Kästner, o dönemde yazdığı
eserlerin kahramanlarını çocuklardan seçerek yetişkinlere mesajlar vermek ister. Ancak
eserlerinde yetişkin kahramanlara da yer verdiğinden, çalışmamızda Kästner’in söz konusu
duruma uygun davranıp davranmadığı sorgulanarak yetişkin karakterlerin örnek teşkil
edebilecek davranışları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erich Kästner, Uçan Sınıf, Yetişkin Kahramanlar
ABSTRACT
Erich Kästner, who was born on February 23, 1899 in Dresden and has an important position
in German Literature, is a writer who has written works for both children and adults, and is
one of the most important representatives of children's and youth literature. He bases his
works on a real basis rather than being imaginary. In his works, which he builds on the
realities of everyday life, he places realism at the center of literature by establishing a
relationship between literature and reality. Sometimes it deals with daily problems in social
events that it reflects directly and sometimes indirectly. He does not only choose his heroes
from children, but adult heroes have an important place in his works as well as child heroes.
For this reason, it should not be overlooked that an adult hero in the work will play an active
role in the child gaining new experiences. More precisely, considering that the child can adopt
the character traits of the adult heroes he meets in the books and see them as a model that will
set an example for him, their character traits should not be created/formed in a way that will
have a negative effect on the child and characters that are disconnected from the reality of life
should not be drawn in children's books.
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While Hitler was in power, Kästner, who, like other writers, did not escape from the pressure
of National Socialism and remained in Germany and continued to write by using pseudonyms
when necessary, his books were banned and burned during this period. Despite all this,
Kästner chooses the heroes of the works he wrote at that time from children and wants to give
messages to adults. However, since he also includes adult heroes in his works, in our study,
we tried to reveal the exemplary behaviors of adult characters by questioning whether Kästner
acted in accordance with the situation in question.
Keywords: Erich Kästner, Flying Class, Adult Heroes
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TOPRAK TİPİ VE NEM DERECELERİNİN LUCİLLA SERİCATA (MEİGEN
1826)(DİPTERA: CALLİPHORİDAE) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF SOIL TYPE AND MOISTURE LEVEL ON THE DEVELOPMENT OF
LUCILLA SERICATA (MEIGEN 1826) (DIPTERA: CALLIPHORIDAE)
Dr. Öğrt. Üyesi Meltem KÖKDENER
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCİD. 0000-0002-0107-3274
Müjgan Şahin YURTGAN
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCİD. 0000-0002-1413-9754
ÖZET
Yeşil şişe sineği Lucilia sericata (Meigen) (Diptera: Calliphoridae), dünyanın birçok yerinde
bulunan, tıp, veterinerlik ve adli açıdan önem taşıyan kozmopolit bir türdür. Lucilia sericata
genellikle cesedin ilk kolonizerleridir, çürüyen organik maddeler üzerine yumurta bırakırlar.
Doğal bir ortamda, büyüyen larva bir süre sonra beslenmesini durdurur ve besin kaynağından
uzaklaşır, toprağın üzerinde veya toprağın içine girerek pupa için güvenli bir alan bulur. Pupa
aşaması, sinek gelişiminin toplam süresinin yaklaşık % 50'sini kaplar, bu nedenle pupa
davranış bilgisi, sinekleri kontrolünde veya adli araştırmalarda kritik öneme sahiptir. Bu
çalışmanın amacı, farklı toprak tipi ve nem seviyelerinin L. sericata' nın pupa gelişimi
üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
Dört nem seviyesine (% 25, % 50 % 75 ve % 100) sahip üç toprak türü (kum, kil, humuslu
toprak) kullanılmıştır. Sinekler Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs alanından, topraklar ise,
Ondokuz Mays Üniversitesi kampüsünden ve Kurupelit sahil şeridinden Samsun, Türkiye
toplanmıştır. Kuru toprak elde etmek için 5 kg toprak, 7 gün boyunca güneşe (ortalama 27°C
ve %70 bağıl nemde) maruz bırakılmıştır. Sonra toprak örnekleri, 6 gün boyunca 60°C' de bir
fırında tamamen kuruyana kadar kurutulmuştur. Daha sonra distile su kuru toprakla iyice
karıştırılmıştır. Besleme sonrası evredeki 20 larva, farklı nemlere sahip toprakların bulunduğu
plastik kaplara aktarılmış ve 27°C' de, 12:12 (A: K) olan bir inkübatöre yerleştirilmiştir.
Bu çalışmada, L. sericata' nın yaşam öyküsü parametreleri toprak türü ve toprak nem
içeriğinden etkilenmiştir. En uzun larval gelişim süresi, % 100 nem içeren killi toprakta
(19.79 gün), en kısa gelişim süresi ise % 25 nem içeren humuslu toprakta gelişen larvada
(10.06 gün) kaydedilmiştir. En fazla yetişkin sayısı % 25 nemli humuslu toprakta (15.294), en
düşük ise %100 nemli killi toprakta (2.706) görülmüştür. Pupa ve erişkin ağırlığı, toprak türü
ve toprak nemi arasında önemli ölçüde farklıdır. Bu çalışmanın sonuçları, adli araştırmalar ve
L. sericata'nın kontrolü için bir referans veri sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, ceset, toprak

KONGRE KİTABI

301

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

ABSTRACT
The green bottle fly Lucilia sericata (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) is a blowfly found in
most areas of the world and cosmopolitan species of medical, veterinary, and forensic
importance. Lucilia sericata are generally the first colonizers of body, lay eggs on the
decaying organic matters. In a natural setting, the growing larva stops feeding after a while,
and wanders away from the food source, on or into soil to find a safe area to pupate. The
pupal stage occupies approximately 50% of the total duration of blow fly development,
therefore knowledge of pupation behavior, is critical importance to control blow flies or to use
in forensic investigations.
The aim of this study is to evaluate the impacts of different soil type and moisture levels on
the pupal development of L. sericata. We used three soil types (sand, clay, humus soil) with
four moisture levels (25%, 50%, 75%, and 100%). Flies were wild-caught Ondokuz Mayıs
campus area and soil was collected from the Ondokuz Mayıs University campus and
Kurupelit coastline, Samsun, Turkey. To get dry soil, 5 kg of soil were exposed to the sun
during 7 days (at an average temperature of 27°C and 70 % RH). Then the soil samples was
dried in an oven at 60°C for 6 days until the soil was entirely dry. Subsequently, distilled
water had been thoroughly mixed with the dry soil 20 postfeeding larvae were transferred to a
plastic cups which was contained the soil with different moistures and placed in an incubator
at 27°C, 12:12 (L:D) light cycle.
In present study, indicated that the life-history parameters of L. sericata were impacted by
soil type and soil moisture content. The longest larval developmental time was recorded at
100% soil moisture (19.79 days), when larvae developed on clay soil, while the shortest
developmental time was at 25% soil moisture (10.06 days) when larvae developed on humus
soil. The highest number of adult survival was recorded at soil moisture 25 (15.294) for
humus soil and the lowest was a record at soil moisture 100 (2.706) for clay soil. Pupal and
adult weight was significantly different among soil type and soil moisture. The results of this
study provide a reference data for forensic investigations and the control of L. sericata.
Keywords: Lucilia sericata, body, soil
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SICAK İZOSTATİK BASINÇ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN N-AL2O3 KATKILI A356
MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF A356 MATRIX COMPOSITES WITH N-AL2O3 PRODUCED BY
HOT ISOSTATIC PRESS METHOD
Dr. Uğur AYBARÇ
ORCİD: 0000-0002-5646-351X
Prof. Dr. M. Özgür SEYDİBEYOĞLU
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, ORCİD: 0000-0002-2584-7043
ÖZET
Çevre korunmasına yönelik ilginin ve önemin artması ile birlikte gelişmiş ülkeler özellikle
araç üreticilerine yönelik uyulması gereken çeşitli regülasyonlar oluşturmaktadır. Bunlardan
birisi de toplam araç ağırlıklarının azaltılması ile birlikte dolaylı olarak petrol türevi yakıtların
kullanımı sonucunda ortaya çıkan sera gazı etkisini kontrol altına almaktır. Bu durumun bir
getirisi olarak özellikle otomotiv ve havacılık endüstrisinde çalışan mühendisler ve
araştırmacılar araçların ağırlıklarının azaltılmasına yönelik malzeme geliştirme projelerine
daha fazla önem vermeye başlamıştır. Geleneksel malzemelerin kullanılması ile
sağlanamayan birçok avantajı elde etmek adına çeşitlik mühendislik malzemelerinin
incelenmesi geçtiğimiz yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Kompozit malzemeler de bu
listenin başında gelen malzeme grubunu oluşturmaktadır. Özellikle partikül katkılı
kompozitler ile ilgili bir çok çalışmalar yapılmaktadır. Doktora tez çalışması kapsamında
yapılan bu çalışmada da katkı malzemesi olarak nano boyutta alümina ve matriks malzemesi
olarak da A356 (Al7Si0,3Mg) alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Ancak bildiği gibi partikül
katkılı kompozitlerde en önemli sorunlardan birisi partiküllerin matriks malzemesi tarafından
ıslatılabilirliğinin sağlanması durumudur. Bu nedenle partikül ve matriks malzemesi arasında
oluşabilecek boşlukların (gap) giderilmesi özellikle mekanik özellikler üzerinde büyük bir
etkiye sahiptir. Yapılan çalışmada nano alümina katkısı ile üretilen kompozit numuneler iki
gruba ayrılarak yarısına sıcak izostatik basınç yöntemi uygulanarak yapı içinde olası
boşlukların giderilmesine çalışılmıştır. Daha sonrasında tüm numuneler T6 ısıl işlemine tabi
tutulmuştur. Üretilen numunelerin mekanik özelliklerinin ölçülmesinde DIN EN ISO 6892-1
ve DIN EN 10002-1 standartlarına göre numuneler işlenmiş Zwick Z100 model çekme test
cihazı kullanılarak testler gerçekleştirilmiştir. Mikro ve makro yapı incelemeleri ile de elde
edilen bulgular desteklenmiştir. Tüm sonuçlar göz önüne alındığında içyapıda oluşan porozite
ve gözeneklerin giderilmesinde sıcak izostatik basınç uygulaması işleminin olumlu sonuçlar
ortaya koyduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: A356 alaşımı, nano Al2O3, metal matriks kompozit, sıcak izostatik basınç
ABSTRACT
With the increase in interest and importance in environmental protection, developed countries
create various regulations that must be followed especially for vehicle manufacturers. One of
them is to control the greenhouse gas effect resulting from the use of petroleum derivative
fuels indirectly by reducing the total vehicle weight. As a result of this situation, engineers
and researchers working in the automotive and aviation industry have started to pay more
attention to material development projects aimed at reducing the weight of vehicles. In order
to obtain many advantages that cannot be achieved with the use of traditional materials, the
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examination of various engineering materials has gained great momentum in recent years.
Composite materials constitute the leading material group in this list. Many studies are carried
out especially on particle-added composites. In this study, which was carried out within the
scope of the doctoral thesis, nano-sized alumina was used as an additive material and A356
(Al7Si0,3Mg) aluminum alloy was used as a matrix material. However, as you know, one of
the most important problems in particle-reinforced composites is ensuring the wettability of
the particles by the matrix material. For this reason, eliminating the gaps that may occur
between the particle and the matrix material has a great effect especially on the mechanical
properties. In the study, composite samples produced with nano-alumina additive were
divided into two groups and the hot isostatic press method was applied to half of them to
eliminate possible gaps in the structure. Later, all samples were subjected to T6 heat
treatment. In measuring the mechanical properties of the produced samples, the samples were
processed according to DIN EN ISO 6892-1 and DIN EN 10002-1 standards, and tests were
carried out using the Zwick Z100 model tensile test machine. The findings obtained with
micro and macro structure studies were also supported. Considering all the results, it has been
observed that the application of hot isostatic press has produced positive results in the
removal of porosity and pores in the internal structure.
Keywords: A356 alloy, nano Al2O3, metal matrix composite, hot isostatic press
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HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE DIŞ TİCARET ARASINDA NEDENSELLİK
İLİŞKİSİ SINAMASI
EXAMINATION OF CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN AIR CARGO
TRANSPORT AND FOREIGN TRADE
Dr. Öğretim Üyesi Ebru Gül YILMAZ
İstanbul Gelişim Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-3610-4982
Dr. Öğretim Üyesi Emrah DOĞAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-9870-5719
Dr. Öğretim Üyesi Onur ÖZDEMİR
İstanbul Gelişim Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-3804-0062
ÖZET
Dünya genelinde milli gelirden aldığı pay anlamında 20. en büyük sektör olan havacılık
sektörü, ekonomik ve sosyal küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte son dönemlerde, ülke
yönetimleri açısından önemini artırmış, bu etki ile gençler sektörde iş alanları yaratmayı
hedefleme noktasında istekli hale gelmiş, buna bağlı olarak havacılık bölümleri pek çok
üniversitenin bünyesinde program ya da bölüm başkanlığı olarak yer almışlardır. Sektörün
ülke ekonomilerine etkisi ise ekonomistlerin ilgi alanına girmiş ve bu alanda çeşitli çalışmalar
kısıtlı adetlerde de olsa literatürde yer almaya başlamıştır. Küresel mal miktarının sadece
%0,5’i havayolu aracılığıyla taşınırken, bu malların tutarsal değerine bakıldığında ise
toplamın %34,6’sını oluşturduğu görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kargo
taşımacılığının dış ticaret açısından öneminin bilimsel olarak sınanmasının gerekliliği
doğmuştur. Bu noktadan hareketle, kargo taşımacılık miktarı km başına ton ölçümüyle en
yüksek olan elli ülke belirlenmiş, bu ülkelerin kargo taşımacılık düzeyleri ile dış ticaret
hacimleri ve cari denge arasında nedensellik ilişkisi sınanmıştır. Nedensellik analizinde;
öncelikli birimler arası korelasyonu analiz etmek üzere Pesaran CD yatay kesit bağımlılığı
testi uygulanmış,yatay kesit bağımlılığının varlığı tespit edildiği için, birim kök sınamaları
için söz konusun duruma uygun olan Pesaran CIPS durağanlık testi uygulanmış, verilerin
düzeyde durağan olmadıkları tespit edildiğinden, birinci derece farkları alınarak test
tekrarlanmış ve birinci derece farklarda durağanlık tespit edildikten sonra, gecikme uzunluğu
belirlenmiş, daha sonra Swammy S homojenlik testi uygulanmış ve heterojen yapının
tespitiyle birlikte veriler için en uygun olduğu tespit edilen Dumitrescu & Hurlin panel
nedensellik testi kullanılarak nedensellik sınaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre Kargo Taşımacılığı ve Dış Ticaret Hacmi arasında ve Kargo Taşımacılığı ve Cari Denge
arasından çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Dünya genelinde kronik cari açık sorunuyla
baş başa olan yüze yakın ülke olduğu göz önüne alındığında, hava kargo taşımacılığının, diğer
taşımacılık türlerine göre hız ve taşınan malların güvenliği gibi unsurlarla birlikte dış ticaret
ve cari açık üzerindeki etkisinin yadsınamaz düzeyde olduğu gerçekliğiyle, ülkelerin, hava
kargo taşımacılığı politikalarını gözden geçirmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hava Kargo Taşımacılığı, Dış Ticaret, Cari Açık, Dumitrescu & Hurlin
ABSTRACT
The aviation sector, which is the 20th largest sector in the world in terms of its share from
national income, has recently increased its importance in terms of country governments with
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the acceleration of economic and social globalization, and with this effect, young people have
become eager to aim to create business areas for themselves in the sector. Accordingly,
universities began to comprise many aviation departments and programmes. The economists
also got interested in the impact of the sector on the country's economies, and various studies
in this area have begun to take place in the literature, albeit in limited numbers. While only
0.5% of the global amount of goods are transported by airway, it is seen that it constitutes
34.6% of the total when looking at the value of these goods. When evaluated from this point
of view, the necessity of scientifically testing the importance of cargo transportation in terms
of foreign trade has arisen. With this motivation, the fifty countries with the highest cargo
transportation amount by measuring tons per km were determined, and the causality
relationship between the cargo transportation levels of these countries and their foreign trade
volumes and current balance was tested. For causality analysis; various steps completed:
Pesaran CD cross-section dependency test was applied to analyze the correlation between
panel units, the Pesaran CIPS stationarity test was applied as the unit root tests, as the
presence of cross-sectional dependency was detected, and the data were found to be nonstationary at the level, and the first differences had calculated. After determining the
stagnation in the first-order differences, the lag length was determined, then Swammy S
homogeneity test was applied and the causality test was performed using the Dumitrescu &
Hurlin panel causality test, which was found to be the most suitable for the data with the
determination of the heterogeneous structure. According to the results, bidirectional causality
was determined between Cargo Transport and Foreign Trade Volume and between Cargo
Transport and Current Balance.
Considering that there are nearly a hundred countries facing the chronic current account
deficit problem around the world, the impact of air cargo transportation on foreign trade and
current account deficit is undeniable, together with factors such as speed and safety of
transported goods compared to other transportation types. They are recommended to review
their policies.
Keywords: Air Cargo Transportation, Foreign Trade, Current Deficit, Dumitrescu & Hurlin
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KRİZ YÖNETİMİ KAPSAMINDA 2020 TURİZM SEZONUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ SEYAHAT ACENTALARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
EVALUATION OF THE 2020 TOURISM SEASON IN THE SCOPE OF CRISIS
MANAGEMENT A REVIEW ON TRAVEL AGENCIES
Elçin YAVUZ
İstanbul Aydın Üniversitesi ORCID. https://orcid.org/0000-0001-7024-5765
ÖZET
Turizm sektörü, hizmete dayalı ürünlerden oluşan hassas yapısı gereği; krizlere karşı hızlı
reaksiyon göstermektedir. Gösterilen bu reaksiyonlar, şirketlerin sürdürülebilirliğini
etkileyeceği için şirkete en uygun yol haritasının en hızlı şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda şirketlerin değişen dünya trendlerine uygun şekilde kriz yönetimi kapsamında;
kendilerini krizlere karşı değişim içerisine sokarak sürdürülebilirliği sağlamaları
gerekmektedir. Özellikle teknolojinin çağımızın bir çok sektöründe söz sahibi olduğu
düşünülecek olursa turizm sektörünün en önemli alt sektörlerinden birisi olan seyahat
acentalarının, krizlere karşı hassasiyeti daha çok artmakta; bu durumda krizlerden daha fazla
etkilenmelerine sebep olmaktadır.
Seyahat acentaları, iç faktörlere dayalı krizler ile sürekli karşı karşıya kalırken; en
beklenmedik zamanlarda ve en büyük etkileri yaratan dış faktörlere dayalı krizlerlede karşı
karşıya kaldıklarında; savunma mekanizmaları çok düşük olabilmektedirler. Çünkü hizmet
bazlı yapısı gereği seyahat acentalarının standardizasyona karşı yüksek hata oranı vermesi;
kriz dönemlerinde müşteri taleplerinde farklı yönlerde ve hızla değişim görülmesine neden
olmaktadır.
Dış faktörlere dayalı krizler seyahat acentalarında sadece olumsuz etkiler yaratmaz. Eğer
seyahat acentası en uygun kriz yönetimi yaklaşımını belirleyebilirse, aynı zamanda söz
konusu krizlerden yüksek faydalarda sağlayabilmektedir. Seyahat acentalerı tarafından
sürdürülebilirliği sağlamak ve faydayı da maksimuma çıkarmak için söz konusu bu kriz
dönemlerinde öncelikle iç durum analizi yapılmalıdır. Yapılacak analiz, kriz yönetimi
kapsamında yol haritasının belirlenmesinde en büyük adımdır.
Bu çalışmada, 2020 turizm sezonu içerisinde dış faktörlere dayalı kriz etkisi yaratan olaylara
karşı seyahat acentalarının kriz yönetimi ve yaklaşımlarından yararlanıp yararlanmadıkları;
yararlanmaları halinde ne gibi uygulamalar gerçekleştirdikleri ve bu krizlerin tekrarlanması
halinde etkilerinin önlenmesi veya en aza indirebilmesi için neler yapılması gerektiği
sorularına cevaplar aranmaktadır. Nitel araştırma yönteminden yararlanılan çalışmada,
İstanbul ilindeki A grubu seyahat acentası yöneticilerine açık uçlu sorular yöneltilerek
mülakat tekniği uygulanmaktadir. Çalışmanın sonucunda; seyahat acentalarına, kriz yönetimi
kapsamında olası krizlere karşı şirket sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, kriz etkilerinin
önlenebilmesi veya olumsuz etkilerinin en aza indirebilmesini sağlayacak uygulamaları
belirlemeleri açısından yarar sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kriz Yönetimi, Turizm, Seyahat Acenteleri, Sürdürülebilirlik.
ABSTRACT
The tourism sector, due to its sensitive structure consisting of service-based products; reacts
quickly to crises. Since these reactions will affect the sustainability of the companies, it is
necessary to determine the most appropriate roadmap for the company in the fastest way. In
this context, within the scope of crisis management in accordance with the changing world
trends; they must ensure sustainability by putting themselves in change against crises.
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Especially considering that technology has a say in many sectors of our age, travel agencies,
one of the most important sub-sectors of the tourism sector, are more sensitive to crises; In
this case, it causes them to be affected more by crises.
While travel agencies are constantly faced with crises based on internal factors; at the most
unexpected times and when faced with crises based on external factors that have the greatest
impact; defense mechanisms can be very low. Because, due to its service-based structure,
travel agencies give a high error rate against standardization; it causes rapid changes in
different directions in customer demands during crisis periods.
Crises based on external factors do not only have negative effects on travel agencies. If the
travel agency can determine the most appropriate crisis management approach, it can also
benefit from these crises with high benefits. In order to ensure sustainability and maximize
benefit by travel agencies, an internal situation analysis should be performed first in these
crisis periods. The analysis to be made is the biggest step in determining the roadmap within
the scope of crisis management.
In this study, whether travel agencies benefit from crisis management and approaches in the
2020 tourism season against the events that create crisis effect based on external factors;
answers are sought for the questions of what kind of practices they perform if they benefit
from it and what to do in order to prevent or minimize their effects in case of recurrence of
these crises. In the study, which uses qualitative research method, open-ended questions are
directed to A group travel agency managers in Istanbul and the interview technique is applied.
As a result of the study; it is aimed to provide benefit to travel agencies in determining the
practices that will ensure the sustainability of the company against possible crises, prevent the
effects of the crisis or minimize the negative effects within the scope of crisis management.
Keywords: Crisis Management, Tourism, Travel Agencies, Sustainability.
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İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞINDAN OLEOJEL ÜRETİMİ
Prof. Dr. Fehmi YAZICI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ORCİD 0000-0001-9601-8843
Dr.Öğretim Üyesi Şirin OBA İLTER
Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu, ORCİD 0000-0002-4620-7483
Yüksek Lisans Öğrencisi Figen ÖNDER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ORCİD 0000-0002-0814-1014
Özet
Trans ve doymuş yağ ikameleri gıda endüstrisi için, aktif araştırma alanları arasında yer
almaktadır. Oleojellerin yenilebilir uygulamaları trans doymuş ve doymamış yağ asitlerine
olan ihtiyacın yerini alarak işlenmiş gıdaları yapılandırmak için kullanılmaktadır. Gıdaların
üretiminde kullanılan yağların sağlık yönünden alternatif ürünlerle ikame edilmesi ve kabul
edilebilir ürünlerin üretilmesi amacıyla oleojel üretimi son zamanlarda önem kazanmaya
başlamıştır.
Çalışma kapsamında balmumu (%0.85-5.1) bağımsız değişken olarak seçilerek farklı
formülasyonlarda hazırlanan incir çekirdeği yağı oleojellerinin tekstür ve renk özellikleri
üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma sonunda oleojellerin renk oranlarına bağlı olarak L* değeri 79.47±0,23 ile
90.82±1,56 arasında değiştiği tespit edilmiştir. İncir çekirdek yağı oleojelleri tekstür
özellikleri belirlenmiş olup sertlik değerleri 60,45±0,56 ila 194,33±2,36 değerleri arasında
değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.
Mum oleojellerin sertlik değerleri üzerine etkileri kristal yapıları, şekil büyüklüğü ve termal
kinetik davranışlarıyla açıklanabilmektedir. Araştırma sonunda balmumu kullanım miktarı
fazla olan oleojel örnekleri daha sert tekstüre sahip ve renginin daha koyu olduğu, balmumu
artışına bağlı olarak yapılan duyusal analizlerde genel kabul edilebilirlik değerleri azaldığı
gözlemlenmiştir. Bu çalışma, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından finanse
edilmiştir, Proje No: BAP 1904.20.005
Anahtar Kelime: Oleojel, İncir Çekirdeği Yağı, Balmumu

OLEOGEL PRODUCTION FROM FIG SEED OIL
Prof. Dr. Fehmi YAZICI
Ondokuz Mayıs University
ORCİD 0000-0001-9601-8843
Dr.Öğretim Üyesi Şirin OBA İLTER
Amasya University Suluova Vocational School, ORCİD 0000-0002-4620-7483
Yüksek Lisans Öğrencisi Figen ÖNDER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ORCİD 0000-0002-0814-1014
Abstract
Trans and saturated fat substitutes are among the active research areas for the food industry.
Edible applications of oleogels are used to structure processed foods by replacing the need for
trans-saturated and unsaturated fatty acids. Oleogel production has recently gained importance
in order to replace the fats used in food production with alternative products in terms of health
and to produce acceptable products.
Within the scope of the study, it was aimed to determine the effect of fig seed oil oleogels
prepared in different formulations by selecting beeswax (0.85-5.1%) as an independent
variable on texture and color properties.
At the end of the study, depending on the color ratio of oleogels, L * value varied between
79.47±0,23 and 90.82±1,56. Fig seed oil oleogels varied in texture properties with hardness
values between 60,45±0,56 and 194,33±2,36.
The effects of waxes on the hardness values of oleogels can be explained by their crystal
structure, shape size and thermal kinetic behavior. At the end of the research, it was observed
that the oleogel samples with a high amount of beeswax have a harder texture and darker
color, and the general acceptability values decreased in the sensory analysis made due to the
increase in wax. This work was funded by Scientific Research Projects (BAP), Project No:
BAP 1904.20.005
Keywords: Oleogel, Fig Seed Oil, Beeswax
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KENTSEL DÖNÜŞÜM BETON ATIKLARININ PREFABRİK BETON KAPLAMA
ELEMANI ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
USE OF URBAN TRANSFORMATİON CONCRETE WASTES IN THE PRODUCTION
OF PREFABRICATED CONCRETE COATING ELEMENT
Gökçe TOKEL
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-7712-1642
Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAKAR
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-9045-3841
ÖZET
Ülkemizde, geri dönüşümlerin ve kentsel dönüşümlerin son zamanlarda önem kazanmasından
yola çıkılarak yapılan çalışmada; kentsel dönüşüm sonucu ortaya çıkmış olan beton
atıklarının, prefabrik beton kaplama elemanı üretiminde kullanılması amaçlanmıştır.Tokat ili
sınırları içerisinde yer alan ve kentsel dönüşüm kapsamında yikilan ve karot sonuçlarına göre
beton sınıfı C9 çıkan beton atıkları, KGM Teknik Şartnamesi’ne göre uygun agrega
boyutlarına getirilmiş ve doğal agrega içerisine %0 (Şahit Numune), %25, %50, %100
oranlarında ikame edilerek ve standart üretimden farklı olarak 4 mm kalınlığında yüzey
kaplaması yapılmadan üretilmiştir.Bu numunelere TS 2824 EN 1338 Standardında belirtilen
boyut ve görünüş, mukavemet tayini (yarmada çekme), su emme oranı tayini, aşınmaya karşı
direnç tayini ve buz çözücü tuz etkisiyle donma çözülmeye karşı direnç tayini deneyleri
yapılmıştır.Deney sonuçlarına göre; boyut ve görünüşlerde, üretim baskı kalıp yöntemiyle
oluşturulduğu için büyük farklar meydana gelmediği tespit edilmiştir. Yarmada çekme deneyi
sonuçlarına göre; ikame oranları arttıkça, atık durumdaki beton sınıfının düşük olması ve geri
dönüşüm agregasının etrafını saran çimentonun basınç altında hacim kaybına uğramasıyla
parke içerisinde boşlukların oluşmasından kaynaklandığı düşünülen mukavemet kayıpları
yaşanmış ve geri dönüşüm agregası ikameli numunelerde şartname sınırı altında kalınmıştır.
Su emme tayini deneyi sonuçlarına göre; geri dönüşüm agregasının yüzeyinin fazla pürüzlü
ve boşluklu yapıda olması ve ayrıca bünyesindeki çimento hamurunun fazla su emmesinden
kaynaklandığı düşünülen su emme artışları meydana gelmiş ve şartname kriterleri aşılmıştır.
Aşınmaya karşı direnç tayini deneyi sonuçlarına göre; 4 mm yüzey kaplaması yapılmadığı
için numunelerin yüzey pürüzlülüğünün olması ve geri dönüşüm agregasının çimento harcı ile
iyi aderans sağlayamamasından kaynaklandığı düşünülen aşınım miktarları artmış ve
şartnameye uygunluğu sağlanamamıştır. Buz çözücü tuz etkisiyle donma çözülmeye karşı
direnç tayininde; parke yüzeyinde ve içerisinde geri dönüşüm agregasının etrafını saran
çimentonun basınç altında hacim kaybına uğramasından kaynaklı boşluk oluşması nedeniyle
ve bu boşluklara % 3’lük NaCl çözeltisi dolmasıyla aşınarak kopmalar meydana gelmiş ve
kütle kaybında artışa neden olduğu için şartname kriterleri sağlanamamıştır. Çalışma
sonucunda, kentsel dönüşüm atığının beton parke elemanlarının üretiminde kullanılmasını
araştırmak için ek çalışmalar yapılması gerektiği, kentsel dönüşüm atığından üretilmiş
agreganın ikame oranları daha az tutularak denemeler yapılması gerektiği, ayrıca agrega
üretiminde kullanılan atık betonların karot sonuçlarından elde edilen basınç dayanımlarının da
dikkate alınması gerektiği sonuçlarına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm Beton Atığı; Geri Dönüşüm Agregası; Prefabrik
Beton Kaplama Elemanlanı
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ABSTRACT
In the study based on the recent gaining importance of recycling and urban transformation in
our country; The concrete wastes generated as a result of urban transformation are aimed to be
used in the production of prefabricated concrete lining element. The concrete wastes, which
are destroyed within the boundaries of the city of Tokat and have concrete class C9 according
to the core results, were brought to the appropriate aggregate size according to the KGM
Technical Specifications and it has been produced by substituting 0% (Witness Sample), 25%,
50%, 100% into natural aggregate and without a surface coating of 4 mm thickness, different
from standard production. These samples have been tested for size and appearance, strength
determination (shrinkage in splitting), determination of water absorption rate, resistance to
abrasion and resistance to freeze-thaw due to the effect of de-icing salt, as specified in TS
2824 EN 1338 Standard.It has been determined that there are no big differences in dimensions
and appearances since the production is created by the printing mold method. According to
the tensile test results in splitting; As the replacement rates increased, the concrete class in the
waste state was low and the cement surrounding the recycling aggregate lost its volume under
pressure, resulting in loss of strength, which is thought to be caused by the formation of voids
in the parquet, and the samples with recycling aggregate were below the specification limit.
According to the results of the water absorption test; Water absorption increases, which are
thought to be caused by the surface of the recycled aggregate being too rough and with a
porous structure, and also due to the excess water absorption of the cement paste within its
structure, and the specification criteria were exceeded. According to the results of the test of
resistance against abrasion; Since 4 mm surface coating is not applied, the amount of
abrasion, which is thought to be caused by the surface roughness of the samples and the
inability of the recycled aggregate to provide good adherence with the cement mortar, has
increased and the compliance with the specification could not be achieved. Determination of
resistance to freeze-thaw under the effect of de-icing salt; Due to the formation of voids on
the parquet surface and the cement that surrounds the recycling aggregate due to loss of
volume under pressure and the filling of these gaps with 3% NaCl solution, ruptures occurred
and the specification criteria could not be met, as it caused an increase in mass loss. As a
result of the study, it was concluded that additional studies should be carried out to investigate
the use of urban transformation waste in the production of concrete parquet elements, trials
should be carried out by keeping the replacement rates of aggregate produced from urban
transformation waste less, and the compressive strength obtained from the core results of
waste concretes used in aggregate production should also be taken into account.
Keywords: Urban Transformation Concrete Waste; Recycling Aggregate; Prefabricated
Concrete Lining Elements
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Grafen Katkılı A356 Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesinde
Sıcak İzostatik Basınç Yönteminin Etkisi
The Effect of Hot Isostatic Press Method on the Development of Mechanical Properties of
A356 Matrix Composites with Graphene
Dr. Uğur AYBARÇ
ORCİD: 0000-0002-5646-351X
Prof. Dr. M. Özgür SEYDİBEYOĞLU
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, ORCİD: 0000-0002-2584
ÖZET
Geleneksel malzemeler, içinde bulunduğumuz yıllarda özellikle mekanik dayanım ve nihai
ürün ağırlığı arasındaki ilişki nedeniyle beklentileri karşılayamamaya başlamıştır. Bazı
durumlarda nihai üründen beklenen mekanik özellikleri karşılayabilecek nitelikte kontrol
limitleri dahilinde ürün tasarımının yapılması, ürün ağırlıklarının artmasını da beraberinde
getirecektir. Mühendisler ürün dayanımı ve emniyet faktörlerini göz önünde bulundururken
tasarımcılar özgün ürünlerin geliştirilmesinde sınırlandırılmış imkanlara sahip olmaktadır. Bu
nedenle mühendislik malzemelerine olan ilgi her geçen gün artış göstermektedir. Bunlardan
birisi de grafen malzemesi son yıllarda büyük bir ilgi görerek birçok araştırmaya konu
olmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de sahip olduğu özellikler nedeniyle üretilen
nihai ürünlerin mekanik özelliklerini önemli ölçüde arttırmasıdır. Bu durum üretilecek olan
nihai ürünlerin tasarımları sırasında önemli avantajlar sağlayarak istenilen mekanik özelliklere
sahip ürünleri daha düşük ağırlıklarda elde edilmesine imkan tanıyabilecektir. Doktora tez
çalışması kapsamında yapılan bu çalışmada da partikül katkılı metal matriks kompozitlerin
geliştirilmesinde katkı malzemesi olarak grafen, matriks malzemesi olarak da A356
(Al7Si0,3Mg) alüminyum alaşımı kullanılmıştır. 4 kg lık potalar kullanılarak laboratuvar
ortamında üretilen numuneler iki gruba ayrılarak bir grubuna sıcak izostatik basınç yöntemi
uygulanmıştır. Daha sonra her iki gruptaki numunelere T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. Sıcak
izostatik basınç yönteminin uygulanmasının tek amacı katkı malzemesi ile matriks malzemesi
arasında meydana gelen olası boşlukların ve katılaşma sırasında yapı içinde oluşan
porozitelerin giderilerek numunelerin mekanik özelliklerinin arttırılmasıdır. Üretilen
numunelerin mekanik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla numuneler DIN EN ISO 6892-1 ve
DIN EN 10002-1 standartlarına göre işlenerek Zwick Z100 model çekme test cihazı
yardımıyla çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında sıcak
izostatik basınç uygulanmış numune grubunun mekanik özelliklerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Anahtar kelimeler: A356 alaşımı, grafen, metal matriks kompozit, sıcak izostatik basınç

ABSTRACT
Traditional materials have not been able to meet the expectations in the current years,
especially due to the relationship between mechanical strength and final product weight. In
some cases, designing products within the control limits that can meet the mechanical
properties expected from the final product will result in an increase in product weights. While
engineers take product strength and safety factors into consideration, designers have limited
opportunities in the development of original products. For this reason, interest in engineering
materials is increasing day by day. One of these is that graphene material has attracted great
attention in recent years and has been the subject of many studies. One of the most important
reasons for this is that it significantly increases the mechanical properties of the final products
produced due to their properties. This will provide important advantages during the design of
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the final products to be produced, and will enable products with desired mechanical properties
to be obtained at lower weights. In this study, which was carried out within the scope of the
doctoral thesis, graphene was used as an additive material and A356 (Al7Si0,3Mg) aluminum
alloy was used as a matrix material in the development of particle-doped metal matrix
composites. The samples produced in the laboratory using 4 kg crucibles were divided into
two groups and one group was applied hot isostatic press method. Then, T6 heat treatment
was applied to samples in both groups. The only purpose of the application of the hot isostatic
press method is to increase the mechanical properties of the samples by removing the possible
gaps between the additive material and the matrix material and the porosities formed in the
structure during solidification. In order to measure the mechanical properties of the produced
samples, the samples were processed according to DIN EN ISO 6892-1 and DIN EN 10002-1
standards and tensile tests were carried out with the help of Zwick Z100 model tensile test
machine. Considering the obtained results, it was seen that the mechanical properties of the
sample group applied with hot isostatic press were higher.
Keywords: A356 alloy, graphene, metal matrix composite, hot isostatic press
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TÜREVLİ ASAL GAMMA HALKALARI
Dr. Gülcan ÖZKUM
Kocaeli Üniversitesi, ORCID.0000-0002-8426-4673
ÖZET
Esas olarak, bu çalışmada, bir asal halka üzerine elde edilen literatürdeki sonuçlar, türevli bir
asal Gama halkasına genelleştirilmiştir ve ardından modül değerli (σ,τ)-türevli bir halka
üzerinde elde edilen literatürdeki sonuçlar modül değerli (σ,τ)-türevli bir Gama halkasına
genelleştirilmiştir. Bu çalışmanın neticesi olarak elde edilen belli bazı sonuçlar iki kısma
ayrılmıştır: İlk olarak, M'nin asal bir Γ-halkası olduğunu ve d'nin M'nin sıfır olmayan bir
türevi olduğunu varsayalım. Bu durumda bazı temel spesifik bulgular, 1994 yılında Soytürk,
M. tarafından bir asal halka üzerinde elde edilen sonuçlara paralel olarak elde edilir. İkinci
olarak, X sıfırdan faklı bir M-bi-modül olmak üzere aşağıdaki koşulların verildiğini
varsayalım: (i1) x ∈ X ve a ∈ M için xΓMΓa = 0 ise bu durumda x = 0 veya a = 0 dır, (i2) x ∈
X ve a ∈ M için aΓMΓx = 0 ise bu durumda a = 0 veya x = 0 dır. Bu durumda, eğer M bir Γhalkası ise ve (i1) (veya (i2)) koşulu sağlanıyorsa, M'nin bir asal Γ-halkası olması gerektiğini
elde ederiz. Ayrıca, X 2-torsion free ise, M'nin de 2-torsion free olduğu sonucunu elde ederiz.
Ek olarak, bir asal Gama halkasının komütatifliği hakkında bazı sonuçlar elde edilmiştir. M
komütatif (değişmeli) olmayan bir Γ-halkası ve d: M → X ‘e bir (σ,τ)-türev olduğundaki bazı
bulgular, komütatif olmayan bir halka üzerinde daha önce Soytürk, M. tarafından 1996'da
elde edilen sonuçlara paralel olarak elde edilmiştir. Bunlardan en önemlisi, (i1) koşulu
varsayımı altında M'nin değişmeli olması gerektiğidir.
Anahtar Kelimeler: Asal Gamma Halkası, Türev, Modül Değerli (σ,τ)-Türev
PRIME GAMMA RINGS WITH DERIVATION
ABSTRACT
Mainly, in this study the results in the literature obtained on a prime ring are generalized to a
prime Gamma ring with derivation and the results in the literature obtained on a ring with
module valued (σ,τ)-derivation are generalized to on a prime Gamma ring with module
valued (σ,τ)-derivation respectively. Some certain results getting as the conclusion of this
study, have been divided into two parts: First, we assume that M is a prime Γ-ring and d is a
non-zero derivation of M. Then, we get some basic specific findings respect to the results
which are obtained on a prime ring by Soytürk, M. in 1994. Second, let's assume that the
following conditions are given where X is a nonzero M-bi-module: (i1) For x ∈ X, a ∈ M if
xΓMΓa = 0, then x = 0 or a = 0, (i2) For x ∈ X, a ∈ M if aΓMΓx = 0, then a = 0 or x = 0. In
this case, If M is a Γ-ring and the condition (i1) (or (i2)) is provided, then we obtain that M
must be a prime Γ-ring. Besides, if X is a 2-torsion free then we get that M is also 2-torsion
free. Additionally, some results have also been obtained on the commutativity of a prime
Gamma ring. When M is a non-commutative Γ-ring and d: M → X is a (σ,τ)-derivation, we
get some several findings that they are achieved in parallel with the results obtained
previously by Soytürk, M. on a non-commutative ring in 1996. The most important of them is
that M must be commutative under the assumption of the condition (i1).
Keywords: Prime Gamma Ring, Derivation, Module Valued (σ,τ)-Derivation
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BORAKSIN BAKIR KOROZYONUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF BORAXIS ON COPPER CORROSION
Dr. Öğretim Üyesi Gülden ASAN
Hitit Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-6075-159X
ÖZET
Gelişen dünyada teknoloji gelişimine bağlı olarak metallerin kullanımı ve korunması daha
büyük bir önem arz etmektedir. Bakır fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından endüstride
vazgeçilmez bir elementtir. En çok elektrik ve elektronik alanında kullanılmakla birlikte çok
farklı kullanım alanları mevcuttur. İnşaat sektöründe, ulaşımda, kimya sektöründe,
kuyumculukta ve boya sektöründe de çok sık kullanılmaktadır. Bakırın bu önemli kullanım
alanlarında korozyon davranışını bilmek ve korumak bir gerekliliktir. Boraksa gelirsek,
Türkiye bor rezervleri olarak dünyanın en yüksek bor rezervlerine sahip olan ülkesidir. Bor ve
bor ürünlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması Eti Maden tarafından yürütülmektedir.
Son zamanlarda borun kullanım alanları çeşitlenmiş ve eskisine göre tüketim miktarları
artmıştır. Bu çalışmada boraksın bakır korozyonuna etkisi araştırılarak literatüre katkı
sağlamak amaçlanmıştır. Farklı derişimler de (0,0125 M, 0,0250 M, 0,0500 M ve 0,100 M)
borakslı çözeltiler hazırlanarak bakırın bu ortamdaki elektrokimyasal davranışını tespit etmek
için Dönüşümlü Voltametri (CV) tekniği kullanılmıştır. Korozyon hızlarını ölçmek için Tafel
Polarizasyon Yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmalar sonucunda boraks derişiminin
artmasıyla bakırın korozyon hızının bir miktar arttığı derişim 0,100 M’a geldiğinde ise
korozyon hızının tekrar azaldığı ve korozyon potansiyelinin kısmen daha pozitif değerlere
kaydığı tespit edilmiştir. Bu da boraksın bakır korozyonunda bir miktar artış göstermesine
rağmen 0,100 M’lık derişim değerine ulaştığında bakırın korozyondan korunmasında inhibitör
olarak rol aldığı sonucunu vermiştir. Yurdumuzda bol miktarda bulunan ve çevreye karşı
toksik etkisi olmayan boraksın (Na2B4O7) korozif ortamlarda bakır için inhibitör olarak
kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boraks, Bakır, Korozyon
ABSTRACT
In the developing world, the use and protection of metals is of greater importance due to the
development of technology. Copper is an indispensable element in the industry in terms of its
physical and chemical properties. Although it is mostly used in the field of electricity and
electronics, it has many different areas of use. It is also used frequently in the construction
industry, transportation, chemical industry, jewelery and paint industry. It is essential to know
and maintain the corrosion behavior of copper in these important areas of use. As for borax,
Turkey is the country with the highest boron reserves in the world. The production, operation
and marketing of boron and boron products are carried out by Eti Maden. Recently, the usage
areas of boron have diversified and the consumption amount has increased compared to the
past. In this study, it is aimed to contribute to the literature by investigating the effect of borax
on copper corrosion. Solutions with borax at different concentrations (0.0125 M, 0.0250 M,
0.0500 M and 0.100 M) were prepared and Cycled Voltammetry (CV) technique was used to
determine the electrochemical behavior of copper in this media. Tafel Polarization Method
was used to measure the corrosion rates. As a result of the studies, it has been determined that
the corrosion rate of copper increases slightly with the increase of borax concentration, and
when the concentration reaches 0.100 M, the corrosion rate decreases again and the corrosion
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potential partially shifts to more positive values. This gave the conclusion that although borax
showed a slight increase in copper corrosion, when it reaches a concentration value of 0.100
M, it acts as an inhibitor in protecting copper from corrosion. It is thought that borax
(Na2B4O7), which is abundant in our country and has no toxic effect on the environment, can
be used as an inhibitor for copper in corrosive media.
Keywords: Borax, Copper, Corrosion
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YAĞIŞ, SICAKLIK VE RÜZGÂR HIZI SERİLERİNİN HOMOJENLİK ANALİZİ:
SAMSUN ÖRNEĞİ
HOMOGENITY ANALYSIS OF THE PRECIPITATION, TEMPERATURE AND WIND
SPEED SERIES: SAMSUN EXAMPLE
Gürkan KIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 0000-0001-8156-9431
Öğr. Gör. Dr. Utku ZEYBEKOĞLU
Sinop Üniversitesi, 0000-0001-5307-8563
Doç. Dr. Aslı ÜLKE KESKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 0000-0002-9676-8377
ÖZET
İklim sistemi; yeryüzü, atmosfer, su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık ve birbiri ile
etkileşimli bir sistemdir. İklim sistemi zamanla kendi iç dinamiklerinin etkisi sonucunda veya
dış etmenlerdeki değişimlere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. Bu durum küresel
ölçekte iklim değişikliği olarak adlandırılmaktadır.
Dünya nüfusundaki hızlı artış, endüstriyel alanlardaki gelişimler, çarpık kentleşme, orman
tahribatları ve giderek artan çevre kirliliği küresel ölçekte iklim değişikliklerini
tetiklemektedir. Bu nedenle iklim parametreleri üzerinde yapılan akademik çalışmaların
önemi gün geçtikçe artmaktadır. İklim değişikliği çalışmalarında kullanılan meteorolojik
verilerin homojenliğinin belirlenmesi büyük problem oluşturmaktadır. Ölçüm istasyonlarının
konumunun değiştirilmesi, istasyonların çevresel etkilere maruz kalması, istasyonlardaki alet
ve ayar hataları iklim verilerinin homojenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple,
iklim değişimi çalışmalarında meteorolojik verilere homojenlik analizinin yapılması,
istatistiksel yöntemlerin kullanmasını ve gereken sınama çalışmalarının yapılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde enerji üretimi için su, rüzgâr ve güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.
Bu sebeple Karadeniz Bölgesinde bulunan barajlar, hidroelektrik santraller, rüzgâr türbinleri,
güneş enerjisi sistemleri küresel ölçekteki iklim değişikliğinden önemli ölçüde
etkilenmektedir. Ayrıca iklim değişikliği Karadeniz Bölgesinde çok sayıda taşkın, heyelan,
kuraklık gibi olaylara neden olmaktadır. Bu gibi sebeplerle iklim değişikliğinin Karadeniz
Bölgesi üzerindeki etkisi önemli akademik çalışmalara konu olmaktadır.
Bu çalışmada, 17030 numaralı Samsun ve 17622 numaralı Bafra’daki istasyonlar için
oluşturulan yıllık yağış, sıcaklık ve rüzgâr hızı serilerinin homojenlik analizi sonuçları
sunulmaktadır. Çalışma sırasında 1982-2012 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından kaydedilen veri setleri kullanılmıştır. Çalışmada metot olarak mutlak homojenlik
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda ise yalnızca Samsun ve Bafra
istasyonlarına ait yıllık toplam yağış verileri homojen olarak tespit edilmiştir. Diğer verilerin
homojenliği analiz sonucunda şüpheli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Homojenlik Analizi, Mutlak Homojenlik
Testleri
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ABSTRACT
The climate system is a complex and interactive system that includes the Earth, atmosphere,
bodies of water and living things. The climate system gradually changes as a result of its
internal dynamics or due to changes in external factors. This situation is named as global
climate change.
The rapid increase in the world population, developments in industry, unplanned urbanization,
forest destruction and increasing environmental pollution trigger climate changes on a global
scale. Thus, the importance of academic studies on climate parameters is increasing day by
day. Determining the homogeneity of meteorological data used in climate change studies
poses a major problem. Changing the location of measurement stations, environmental effects
on stations, instrumental and adjustment errors in stations significantly affect the homogeneity
of climate data. Therefore, performing homogeneity analysis of meteorological data in climate
change studies facilitates using statistical methods and the necessary testing studies.
Water, wind and solar energy are used for energy production in the Black Sea Region. Hence;
dams, hydroelectric power plants, wind turbines, solar energy systems in the Black Sea
Region are significantly affected by global climate change. Also, climate change causes many
disasters such as floods, landslides and droughts in the Black Sea Region. For such reasons,
the impact of climate change in the Black Sea Region is the subject of important academic
studies.
In this study, homogeneity analysis results of annual precipitation, temperature and wind
speed series generated for stations in Samsun number 17030 and Bafra number 17622 are
presented. Data sets recorded by the General Directorate of Meteorology between 1982 and
2012 were used in the study. Absolute homogeneity methods were used. As the result of the
study, only the total annual precipitation data of Samsun and Bafra stations were determined
as homogeneous. The homogeneity of the rest of the data was determined suspicious as the
result of the analysis.
Keywords: Global Climate Change, Homogeneity Analysis, Absolute Homogeneity Methods
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TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR
RECIDIVISM IN TURKISH CRIMINAL LAW
Havva Demir Egin
Kırıkkale Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-1405-7927
ÖZET
Toplumsal hayatı düzenleyen kurallardan bir tanesi de hukuk kurallardır. Diğer kurallardan
farklı olarak hukuk kurallarına aykırı hareket etmenin maddi bazı yaptırımları bulunmaktadır.
Kamu otoritesi, kişilerin hukuk kurallarına uygun bir biçimde yaşam sürmelerini arzular.
Ancak kişiler çeşitli saiklerle hukuk kurallarının himaye etmeyeceği davranışlar
sergileyebilmektedir. Bu durumda kamu otoritesinin egemenlik bağlamında sahip olduğu
yaptırım gücü devreye girmekte ve kişiler hukuki yaptırımlara maruz kalmaktadırlar.
Kanun koyucu, kişilerin toplumun düzenini sağlayan hukuk kurallarına uymalarını sağlamak
amacıyla çeşitli yaptırımlar öngörmüştür. Yaptırımların temel amacı suç işleyen kişilerin
ıslahı ve caydırılmasıdır. Arzu edilen toplum düzeninin sağlanması için düzenlenen
kurumlardan bir tanesi de tekerrür kurumudur.
Tekerrür kurumunun temelinde, ilk kez suç işleyen kimse ile birden çok kez suça karışarak
suç işleme noktasında ısrar gösteren kişinin ceza hukuku karşısında farklı muamele görmesi
gerektiği anlayışı yatar. Modern ceza hukuku sistemlerinin hemen hepsinde kendine yer
edinmiş olan bu müessese, cezanın bireyselleştirilmesi bakımından oldukça önemli
görülmektedir.
Yapılan araştırmalarda, tekerrüre düşmüş mahkûmların tekerrüre düşmesinde, işsizlik ve
ekonomik nedenlerin, yaş küçüklüğünün, arkadaşlık ortamının, eğitim seviyesinin düşüklüğü
gibi nedenlerin önemli rol oynadığı tespit edilmiştir.
Çalışmamızda Türk Ceza Hukukunda tekerrür uygulanması işlenmiş olup çalışmamızın esas
amacı, tekerrür kurumunun bilhassa uygulama açısından şartları ve sonuçlarının ortaya
konulmasıdır. Tekerrür müessesesinin daha iyi anlaşılması için, çalışmanın belli kısımlarında
karşılaştırmalı ceza hukuku sistemlerinin benzer yönleri ve farklılıklarına da yer verilmiştir.
Çalışmamızın içeriğinde; tekerrür kavramı, tekerrürün tarihçesi, hukuki niteliği, türleri ve
tekerrürün mahiyetini ve cezaya etkisini açıklayan teoriler, tekerrür müessesinin kanunda
düzenlenişi ve uygulanma şartları, sonuçları ile etki edeceği diğer kurumlar; gerektiği yerlerde
karşılaştırmalı hukuk ve güncel yargı kararları da göz önüne alınmak suretiyle açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekerrür, Türk Ceza Hukuku, Türk Ceza Hukukunda Tekerrür.

ABSTRACT
The legislator enacts various sanctions in order to ensure that people comply with the rules of the
law that govern the society. The main objectives of the sanctions are correction and deterrence of
the offenders. Recidivism is one of the institutions regulated to provide the desired social order.
One of the rules regulating the social life is also the rule of law. Unlike other rules there are
some legal sanctions for acting contrary to the law of property. Public authority, desires of the
people to lead a life in accordance with the law rules. However, people can exhibit behavior
with various motives that is unacceptable of the law rules. In this case, the public authority
has the power to impose sanctions in the context of the sovereignty and propelled the people
exposed to legal sanctions.
The institution of recidivism builds upon the understanding that a person who commits a
crime for the first time and a person who insist on committing a crime more than once should
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be treated differently before the criminal law. This institution, which has taken its place in
almost all modern criminal law systems, is considered vital in terms of individualization of
punishment.
The findings show the following factors, unemployment, low income, friendship group,
education level and age have an effect on recidivism.
In our study, the recidivism in the Turkish Criminal Law has been examined. The main
purpose of our study is to reveal the conditions and consequences of the recidivism
institution, especially in terms of implementation. The similar and different ways of
comparative criminal law systems are also included in some part of this study so that being
recidivism more clear.
In this study, the concept of recidivism, the history of recidivism, its legal nature and types,
theories explaining the nature of recidivism and its effect on punishment, the regulation of
recidivism in law, the conditions and results of the recidivism, its effect on other institutions,
are explained as well as comparative law and current judicial decisions where necessary.
Keywords: Recidivism, Turkish Criminal Law, Recidivism in Turkish Criminal Law.
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ADLİ YÖNDEN ÖNEM ARZEDEN Sarcophaga crassipalpis (Macquart, 1839)
(SARCOPHAGIDAE: DIPTERA: INSECTA)’İN FARKLI BESİYER VE
SICAKLIKLARDA GELİŞİM SÜRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT FOOD AND TEMPERATURE
ENVIRONMENTS ON THE GROWTH PERIODS OF THE Sarcophaga crassipalpis
(Macquart, 1839) (SARCOPHAGIDAE: DIPTERA: INSECTA) TYPES WITH FORENSIC
IMPORTANCE
Meltem BULUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-6751-671X
Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID. 0000-0003-1646-5999
ÖZET
Adli entomoloji bilimi hukuksal açıdan bazı olayların aydınlatılmasında böceklerin kanıt
olarak kullanılması şeklinde tanımlanır. Olay mahallindeki böcekler, örümcekler, çıyanlar,
kabuklular ve kırkayaklar gibi eklem bacaklı gruplarından elde edilen bilgiler, suçla ilgili
olaylara uygulanabilmektedir.
Sarcophagidae türlerinin ortak adı et sinekleridir. Ceset kolonizeri olarak tanınan et sinekleri,
ortamdaki kan ve et kokusunu hemen algılayarak 5 ile 30 dakika arasında cesede ulaşırlar.
Büyük boyda sinekler olup siyahımsı gri renktedir. Üç adet şerit şeklinde desenli bir göğüs
kafesine ve gümüş grisi bir karna sahiptirler. Sarcophagidae larvalarında vücut genellikle
beyaz ya da açık krem renkte, yarı silindirik yapıda olup 11 segmentlidir. Posteriör
spiraküllerdeki yarık sayısı larva evresine göre 1, 2 ve 3 olmak üzere değişiklik
göstermektedir. Calliphoridae larvalarına benzemelerine rağmen onlardan posteriör
spiraküllerinin bir girinti içerisinde gömülü olmalarıyla ayırt edilmektedirler.
Bu çalışmada laboratuvar ortamında, farklı besiyeri ve sıcaklıkların Sarcophaga
crassipalpis’in gelişim evrelerinin süresi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Üç
farklı besiyerde (sığır kalbi, kıyma, dil ) ve dört farklı sıcaklıkta (15°C, 20°C, 25°C, 30°C)
Sarcophaga crassipalpis larva evrelerinin gelişim süresi, pupa süresi ve ergin yaşam süreleri
araştırılmıştır. Sarcophaga crassipalpis larvasının gelişim hızı direkt olarak besin tipi ve
sıcaklıktan etkilenmiştir. Sıcaklık arttıkça gelişim süresinin kısaldığı görülmüştür ve gelişim
süresinin en kısa olduğu sıcaklık 30°C olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adli entomoloji, Sarcophagidae, Sarcophaga crassipalpis
ABSTRACT
The science of forensic entomology is defined as the use of insects as evidence in legal
purpose for enlightening some events. Information from arthropod groups such as insects,
spiders, centipedes, crustaceans and millipedes, in the crime scene, can be applied to crimerelated events.
The common name of the Sarcophagidae species is flesh flies. Flesh flies, known as corpse
coloniser, immediately perceive the smell of blood and meat from the environment and reach
the corpse in 5 to 30 minutes. They are large sized flies and are blackish gray in color. They
have a three dark thoracic stripes and a silver-gray abdomen. The larvae of Sarcophagidae has
white or cream-colored body, semi-cylindrical body with 11 segments. The number of
posterior spiracules slits varies as 1 slit, 2 slits and 3 slits according to the larval stage.
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Although they resemble Calliphoridae larvae, they are distinguished from their posterior
spiracules are embedded in a cavity.
In this study, it was aimed to investigate the effects of different foods and temperatures on the
duration of the developmental stages of Sarcophaga crassipalpis in the laboratory
environment. The development time of the larval and the pupal period, and the adult life span
were investigated in three different foods (bovine heart, minced meat, beef tongue), at four
different temperatures (15°C, 20°C, 25°C, 30°C). The development rates of larvae of
Sarcophaga crassipalpis were directly influenced by the type of food substrate and
temperature. It was determined the development period shortened as temperature increased
and shortest development timewas found 30°C.
Keywords: Forensic entomology, Sarcophagidae, Sarcophaga crassipalpis
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TİCARİ MİKROBİYAL GÜBRELERİN TOPRAĞIN ENZİM AKTİVİTESİ VE
TOPRAK MİKROFLORASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF COMMERCIAL MICROBIAL FERTILIZERS ON SOIL ENZYME
ACTIVITY AND SOIL MICROFLORA
Metni Betül ÖZKAN
Harran Üniversitesi, ORCID IC: https://orcid.org/0000-0002-1299-9216
ÖZET
Toprak mikroorganizmaları arasında bozulan dengenin yeniden kurulmasında kullanılan
alternatif metotlardan birisi de mikrobiyal gübrelemedir. Bu çalışmada iki farklı gübre
kullanılmıştır. Bu gübrelerin toprağın enzim aktivitesi ve toprak mikroflorası üzerindeki
etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Topraklara eklenen gübreler toprakların fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin yanı sıra mikrobiyolojik aktivitesini de etkilemektedir. Mikrobiyal
gübrelerin beş farklı dozu (%0, %2 %4, %6 ve %8) topraklara uygulanmıştır. 20 haftalık
inkübasyon süresi boyunca alınacak toprak örneklerinde alkalin fosfataz, β-glukosidaz,
dehidrogenaz ve üreaz enzim aktiviteleri ile toprağın mikrobiyal aktivitesi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal gübre, inkübasyon, enzim aktivitesi.
ABSTRACT
Microbial fertilization is one of the alternative methods used to restore the balance between
soil microorganisms. Two different fertilizers were used in this study. It was made to
investigate the effects of these fertilizers on soil enzyme activity and soil microflora.
Fertilizers added to the soil affect the microbiological activity as well as the physical and
chemical properties of the soils. Five different doses of microbial fertilizers (0%, 2%, 4%, 6%
and 8%) were applied to the soils. Alkaline phosphatase, β-glucosidase, dehydrogenase and
urease enzyme activities and soil microbial activity were investigated in soil samples to be
taken during the 20-week incubation period.
Keywords: Microbial fertilizer, incubation, enzyme activity.
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ÇELİK LİFLERİN BETON DÖŞEMELERİN DARBE DİRENCİNE ETKİSİ
EFFECTS OF STEEL FIBERS ON IMPACT RESISTANCE OF CONCRETE BEAMS
Necip Altay EREN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, ORCID NO: 0000-0003-1421-4619

ÖZET
Beton ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan yapı malzemesidir. Betonun basınç kuvvetine
karşı yüksek mukavemeti sahip olmasına rağmen, çekme kuvvetlerine karşı dayanımı yok
denecek kadar düşüktür. Dinamik yükler yapılar ve yapı elemanları üzerinde çekme etkisi
yaratan yüklerden arasındadır. Yapıları etkileyen bu dinamik yüklerden biride darbe (çarpmaçarpışma) yükleridir. Deprem dalgası, çeşitli araçların yapılara ya da yapı elemanlarına
çarpması, yapılarda oluşacak patlama olayları gibi gerçek hayatta karşılaşılan birçok örnek
vardır. Bu yüzden, beton yapıların ve yapı elemanlarının çekme kuvvetlerine karşı
dayanımının arttırılması konusu önem kazanmaktadır.
Bu makale, çelik liflerin beton döşemelerin darbe yüklerine karşı darbe direnci üzerindeki
etkisini gözden geçirmektedir. Çelik lifli beton döşemeler, geleneksel beton içinde kullanılan
malzemelerden ve çelik liflerden oluşan kompozit bir yapıdır. Beton içinde çelik lif
kullanılması, beton döşemede oluşacak çatlakları azaltmak, döşemenin darbe direncini
attırmak ve geleneksel donatının uygulanamadığı durumlar için kullanılabilir. Öncelikle, bu
konuda yapılan çalışmalar kapsamlı olarak incelenmiştir ve yapılan çalışmalarda ki önemli
bulgular tablo şeklinde özetlenmiştir. Yapılan çalışmalar, çelik liflerin tipi, çelik liflerin beton
içinde kullanılan miktarları, çelik liflerin uzunluk/çap oranları ve döşemelerin darbe direnci
belirlenirken uygulanan test yöntemleri dikkate alınarak özetlenmiştir. Yapılan çalışmaların
incelenmesi sonucunda, çelik liflerin tipi, çelik liflerin uzunluk/çap oranı ve beton döşemede
kullanılan çelik liflerin oranı beton döşeme elemanların darbe direncini etkileyen önemli
faktörler olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra, incelenen çalışmalarda çelik liflerin beton
döşeme elemanlarının darbe direncini arttırmasının nedenleri, beton döşeme karışımında
kullanılan çelik liflerin tipi, çelik liflerin uzunluk/çap oranının ve karışımda kullanılan
miktarının darbe direncinin artması üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Ayrıca, incelenen
çalışmalarda, beton döşemelerin karışımındaki çelik liflerin oranları arttıkça betonun
akışkanlığını azalttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Darbe direnci, çelik lif, beton döşeme
ABSTRACT
Concrete is the most used structural material in our country and in the world. Although
concrete has high compressive strength, its tensile strength is almost nonexistent. Dynamic
loads are among the loads that create the tensile force on structures and structural elements.
One of these dynamic loads affecting the structures is impact loads. There are many real-life
examples such as earthquake waves, vehicles hitting structures or structural elements, and
explosion events in structures. Therefore, increasing the strength of concrete structures and
structural elements against tensile forces becomes important.
This article reviews the effect of steel fibers on the impact resistance of concrete slabs against
impact loads. Concrete slabs with steel fibers are a composite structure consisting of materials
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used in conventional concrete and steel fibers. The use of steel fiber in concrete can be used to
reduce cracks in the concrete slabs, increase the impact resistance of the slabs and in
situations where conventional reinforcement cannot be applied. Firstly, the studies on this
subject were examined in detail and the important datas of the studies were summarized in the
form of a table. The previos studies are summarized by taking into account the type of steel
fiber, the amount of steel fibers used in concrete, the aspect ratio of steel fibers and the test
methods applied when determining the impact resistance of the slabs. As a result of the
examination of the studies, it has been determined that the type of steel fibers, the aspect ratio
of the steel fibers and the steel fibers amount used in concrete slabs are important factors
affecting the impact resistance of concrete slabs elements. Then, the effects of the types, the
aspect ratio and the amount of the steel fibers used in the slabs on the increasing impact
resistance of concrete slabs and the reasons to increase the impact resistance of the steel fiber
of the concrete slabs elements were determined in the examined studies. In addition, it has
been determined that as the steel fiber volume ratios in the mixture of concrete slabs increase,
the flowability of concrete decreases in the examined studies ,
Keywords: Steel fiber, impact resistance, concrete slabs
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MOD P LEIBNIZ HOPF CEBİRİ VE MOD P STEENROD CEBİRİNDE
KONJUGASYON
MOD P LEIBNIZ HOPF ALGEBRA AND THE CONJUGATION IN THE MOD P
STEENROD ALGEBRA
Dr.Öğr.Üyesi Neşet Deniz TURGAY
Doğu Akdeniz Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-3952-7817
ÖZET
Topolojik bir bakış açısıyla, mod p Steenrod cebiri, p belirli bir asal sayı olmak üzere, mod p
kohomolojisi için kararlı kohomoloji operasyonlarının bir cebiridir. Mod p Steenrod cebiri,
homotopi gruplarının belirlenmesi, Adams spektral dizilerinin hesaplanmasında ve Hopf
invaryantı 1 olan dönüşümlerin bulunması gibi çeşitli problemlerin çözümünde temel bir araç
olmuştur. Mod p Steenrod cebirinin, tek asal sayılar için, Steenrod kuvvet operasyonları, P n ,
,tarafından üretilmiş alt cebiri (mod p Steenrod cebirinin Bockstein harici kısmı) A ile
n 1
gösterilsin.
Cebirsel bir bakış açısıyla, A ,
’ in derecesi 2n(p-1) olmak üzere, üreteçleri
olan,
S 1 , S 2 ,...,
Sn
üzerindeki serbest birleşmeli mod p Leibniz Hopf cebirinin,
, bir bölüm cebiridir. Mod
Fp
Fp
p Leibniz Hopf cebiri değişmeli olan eş çarpımıyla
(
) bir
n
S0 1
n
i
n i
( S )   S  S
i 0

dereceli Hopf cebir yapısını kazanır. Böylece A , Adem bağıntıları tarafından üretilmiş bir
ideal ile
nin bir bölüm Hopf cebir yapısı halini alır. Bu bölüm cebir yapsı bize
Fp
Hopf cebir homomorfizmasını verir. Bu homomorfizma, Adem bağıntılarına
 : Fp  A
farklı bir bakış açısı sağlanmasında kullanılmıştır. Bu homomorfizmanın dual yapısıda, A alt
cebirinin dualinde konjugasyon değişmezlerinin hesaplanması problemlerinde rol oynamıştır
ve dolayısıyla halka spektrasının değişmeliliği ile ilgilidir. A alt cebiri ve mod p Leibniz Hopf
cebiri birer Hopf cebirleridir. Bu cebir yapılarına sahip olmaları sebebi ile, bu iki cebirde birer
konjugasyon operasyonlarına sahiptirler. Her iki cebirdeki bu conjugasyon operasyonlarının
literatürde birçok uygulama alanı vardır. Mod p Leibniz Hopf cebirinde konjugasyon altındaki
değişmezlerin heasplanması, mod p Steenrod cebrinin alt cebiri A da nilpotentlik problemleri
bu uygulamalara bir örnektir. A alt cebirinde konjugasyon operatörü için verilmiş formüller
yinelemeli yapıları sebebiyle karmaşıktır. Bu çalışmamızda A alt cebirindeki konjugasyon
operasyonunun mod p Leibniz konjugasyon operasyonu ile nasıl hesaplanabileceğini ele
alacağız.
Anahtar Kelimeler: Steenrod cebiri, Leibniz Hopf cebiri, Hopf cebiri
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ABSTRACT
From a topological point of view the mod p Steenrod algebra, where p is a fixed prime, is the
algebra of stable cohomology operations for mod p cohomology. The Steenrod algebra has
been a main tool in the solutions of various problems such as computation of the homotopy
groups of sphere, calculations in Adams spectral sequence and and mappings whose Hopf
invariant is 1.
Let A denote the subalgebra of the mod p Steenrod algebra at odd primes generated by the
Steenrod reduced pth powers P n ,
(i.e., the Bockstein free part of the mod p Steenrod
n 1
algebra). From an algebraic point of view, A is defined to be a quotient of the so-called the
mod-p Leibniz Hopf algebra,
, which is the free associative algebra over
generated by
Fp
Fp
countably many indeterminants
where
has degree of 2n(p-1). The mod p
S 1 , S 2 ,...,
Sn
Leibniz- Hopf algebra is equipped with a commutative co-product given by
(
) which turns it into a graded Hopf algebra. Then A is the
n
S0 1
n
i
n i
( S )   S  S
i 0

by the ideal generated by the Adem relations. The quotient
Fp
algebra structure of A gives us the Hopf algebra homomorphism
.
This
 : Fp  A
homomorphism has recently been used to give a different view of point to the Adem relations.
Its dual structure also plays a role in conjugation invariant problem in the dual of A , and
hence it is relevant for the commutativitiy of ring spectra. Since the algebra A and the mod p
Leibniz Hopf algebra are both Hopf algebra. They have unique conjugation operations. These
conjugation operations have applications such as determining conjugation invariants in the
mod p Leibniz Hopf algebra and nilpotence problems in A . Conjugation formulas in the
algebra A are complicated because of its iterative structures. In this work we will introduce
how we may calculate conjugation operation in the algebra A using the conjugation operation
in the mod p Leibniz Hopf algebra.
Keywords: Steenrod algebra, Leibniz-Hopf algebra, Hopf algebra
quotient Hopf algebra of
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İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ SİYASİ
MƏDƏNİYYƏTƏ TƏSİR İSTİQAMƏTLƏRİ
Doktorant Nigar ADİLOVA
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, ORCID. 0000-0002-7096-1742
XÜLASƏ
Müasirləşən dünyada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsiri aktual
mövzulardan biridir. Yeni texnologiyalar siyasi sistemlərdə, siyasi kommunikasiya üsullarında və
mədəniyyətdə etdiyi dəyişikliklərlə siyasi mədəniyyəti də əhəmiyyətli dərəcədə yeniləmək
potensialına malikdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, İKT siyasi mədəniyyətlərə iki
istiqamətdə - texnoloji imkanlar və media imkanları vasitəsilə təsirə edir. Birinci istiqamət texnoloji
imkanlarla əlaqəlidir ki, yeni texnologiyaların tətbiqi siyasi davranışların dəyişilməsini, siyasi fəallığı
və legitimliyi təmin edə bilir və bununla da daha çox instusional səviyyədə demokratikləşməyə şərait
yaradır. Yeni texnologiyaların hər hansı siyasi fəaliyyəti sadələşdirilmiş şəkildə təklif etməsi,
müəyyən siyasi prosesdə vətəndaşlara lazım olan mərhələri aşmaqda bələdçilik etməsi, nəzarəti
həyata keçirməsi və s. insanları davranışlarında dəyişiklik etməyə və siyasi fəallığa sövq edir. Bu
baxımdan, bir sıra ölkələrdə xüsusi internet və mobil tətbiqlər vasitəsilə vətəndaşların seçki
fəallığının artırılmasına və eləcə də namizədlərin öz seçiciləri ilə birbaşa əlaqəsinin yaradılması ilə
siyasi inamın gücləndirilməsinə şərait yaradılır. Bəzi ölkələrdə yeni texnologiyalardan (Estoniyada
blokzəncir texnologiyaları, Braziliyada “Serenata de Amore” platforması) şəffaflığın artırılması və
mənfi siyasi meyl və davranışların aradan qaldırılması üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, ehökumətin yaradılması vətəndaş-dövlət münasibətlərdə bərabərliyi, hesabatlılığı, səmərəliliyi
artırmaqla, vətəndaşların inamını, siyasi mövqelərini və həmçinin, siyasi meyllərini dəyişməyə imkan
verir. Digər tərəfdən isə, yeni texnologiyalar yeni medianı formalaşdırır. Bununla cəmiyyətlərin
mədəniyyətinə və dolayısı ilə də onların siyasi dünyagörüşlərinə, dəyərlərinə, siyasi biliklərinə
dəyişikliklər gətirilir. Yeni media informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə
digər istiqamətdə təsirini əhatə edir. Bu təsir informasiya bolluğu ilə yanaşı, həm də qlobal səviyyədə
rəqəmsal bölünmə ilə əlaqəlidir. İnternet şəbəkələrinə, texnologiyalarına və bacarıqlarına malik güclü
dövlətlər digər dövlətlərə təsir etmək imkanlarından irəli gələrək daha professional şəkildə öz
yumşaq siyasətlərini (xüsusilə də liberal dəyərləri yaymaq məqsədilə) həyata keçirirlər və dövlətlərin
mədəniyyətinə təsir vasitəsilə siyasi mədəniyyətlərini də dəyişməyə çalışırlar.
Açar sözlər: İKT, siyasi mədəniyyət, yeni media

DIRECTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AFFECTING POLITICAL CULTURE
ABSTRACT
The impact of information and communication technologies on political culture is one of the
actual issues in the modern world. New technologies have the potential to significantly renew
political culture through changes in political systems, methods of political communication and
culture. It was revealed by research that ICTs influence political cultures in two directions through technology and the media. The first direction is related to technological opportunities,
the application of new technologies can ensure a change in political behavior, political
activism and legitimacy, and thus create conditions for democratization especially in
institutional level. New technologies can offer any political activity in a simplified way, guide
citizens to overcome the necessary stages in a certain political process, exercise control over
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activities, and etc. encourages people to change their behavior and become more politically
active. In this regard, in a number of countries, through special Internet and mobile
applications, possabilities are created to increase the electoral activity of citizens, as well as to
strengthen political trust by establishing direct contacts between candidates and their voters.
In some countries, new technologies (blockchain technologies in Estonia, the Serenata de
Amore platform in Brazil) are used to increase transparency and eliminate negative political
tendencies and behaviors in society. At the same time, the creation of e-governments allows
to change the trust, political attitudes, as well as political values of citizens by increasing
equality, accountability and efficiency in citizen-state relations. On the other hand, new
technologies are shaping new media. This changes the culture of societies and, consequently,
their political outlook, values and political knowledge. The new media covers the impact of
information and communication technologies on political culture in another direction. This
impact is due not only to the abundance of information, but also to the digital divide at the
global level. Powerful states with Internet networks, technologies, and capabilities pursue
their soft policies more professionally (especially in order to spread liberal values) and seek to
change political cultures in other countries by influencing their cultures, based on their ability
to influence other states.
Keywords: ICT, political culture, new media
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SYMMORPHUS BİFASCİATUS’DEN (LİNNAEUS, 1760) (HYMENOPTERA
VESPİDAE) TÜRKİYE'DEN İLK MİKROSPOR PATOJENİ TESPİTİ
FIRST DETECTION OF MICROSPORIDIA PATHOGEN FROM SYMMORPHUS
BIFASCIATUS (LINNAEUS, 1760) (HYMENOPTERA VESPIDAE) IN TURKEY
Dr. Öğr. Üyesi Onur TOSUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-6763-5671
ÖZET
Eumeninae alt ailesi üyesi olan yaban arıları diğer arılardan farklı olarak sosyal bir yaşam
yerine bireysel tek başlarına yaşam sürerler. Yuvalarını cinse bağlı olarak, taş ve ağaç
yarıklarına, toprak içine veya başka böcek yuvalarından boşalan bitki sapları arasına farklı
tekniklerle kurarlar. Birçok böcek türü ile beslenirler, özellikle meyve ağaçlarına zarar veren
böceklerin sayısını azalttıkları için çömlekçi veya söğüt mason yaban arısı olarak adlandırılan
bu yaban arıları yararlı böcek olarak kabul edilirler. Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1760)
(Hymenoptera Vespidae) Trabzon ilinde sıklıkla görülen bir yaban arısı türüdür. Bu yararlı
yaban arıları, başta insanlar olmak üzere yaban hayvanları ve kontrolsüz kullanılan
insektisitler gibi birçok nedenden dolayı tehdit altındadırlar. Bu etkenlerle birlikte faydalı
böceklerde doğal patojen ve parazitlerin varlığı istenmeyen bir durumdur. Bu çalışmada S.
bifasciatus böceğinde doğal enfeksiyon oluşturan patojen ve parazitlerin araştırılması
amaçlanmıştır.
S. bifasciatus böcekleri, 2019 yılı Temmuz ayında Trabzon ilinden Arsin İlçesinden
toplanmıştır. Toplanan örnekler, Steril tek kullanımlık kaplar ile hızlı bir şekilde Maçka
MYO. Araştırma laboratuvarına getirilmiştir. Ringer solüsyonunda disekte edilmiş ve ışık
mikroskobu altında 400×-1000× büyütme altında incelenmiştir. Tespit edilen mikrospor
patojenine ait hayat safhaları, ZEISS Axicam ERc 5s dijital kameralı ZEISS AX10
mikroskobu kullanılarak ölçülmüş ve fotoğraflanmıştır.
Mikrosporidia lar belirli bir yoğunlukta konakçıları için ölümcül olan önemli entomopatojenik
mikroorganizmalardır. Türkiye'de S. bifasciatus'da mikrospor patojeni ile ilgili bir çalışma
yoktur, ancak Türkiye'de Vespidae ve Apidae ailesine ait türlerde mikrosporidia enfeksiyonu
ile ilgili birçok rapor bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde Trabzon
ilinde S. bifasciatus kaynaklı ilk kez bir mikrospor enfeksiyonu rapor edilmiştir. Mikrospor
enfeksiyonunun karakteristik hayat safhası olan spor yapısı başta olmak üzere vejetatif hayat
safhaları tespit edilmiştir. Konağın özellikle malpigi tüpü ve bağırsak lümeninde enfeksiyon
tespit edilmiştir. İncelenen taze preparatlarda sporlar elips ve slindirik yapılıdır, sporlar 5,71 ±
0,61 µm (3,72 -7,11 µm) boyunda ve 3,43 ± 0,42 µm (2,39 -4,35 µm) eninde ölçülmüştür.
Giemsa boyalı numunelerde spor boyları 4,90 ± 0,55 µm (3,19 -6,10 µm) ve 2,64 ± 0,32 µm
(1,84 -3,33 µm) eninde ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Symmorphus bifasciatus, Microspor Türkiye
ABSTRACT
Being a member of the Eumeninae subfamily, wasps, unlike other bees, live individually
instead of a social life. Depending on the genus, they build their nests in stone and tree
crevices, in soil or between plant stems abandoned by other insect’s nests with different
techniques. They called potter or willow mason wasps feed on many types of insects,
especially reduce the number of insects that damage fruit trees, therefore considered
beneficial insects. Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1760) (Hymenoptera Vespidae) is a
wasp species frequently seen in Trabzon province. These beneficial wasps are threatened by
many reasons, such as wild animals, especially humans, and uncontrolled insecticides. Along
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with these factors, the presence of natural pathogens and parasites in beneficial insects is
undesirable. In this study, it was aimed to investigate the pathogens and parasites that cause
natural infection in S. bifasciatus insect.
S. bifasciatus insects were collected from Arsin district of Trabzon city in July 2019. The
collected samples brought to to the research laboratory in Maçka Vocational School with
sterile disposable boxes. Collected insects are dissected in Ringer’s solution as soon as
possible. Samples dissected and study under light microscope at a magnification from 100X
to 1000X. The life stages of the detected microspore pathogen were measured and
photographed using ZEISS AX10 microscope with digital camera ZEISS Axicam ERc 5s.
Microsporidia are important entomopathogenic microorganisms that are lethal to their hosts at
a certain density. There is not a study of the pathogenic microsporidia of S. bifasciatus in
Turkey, but there are many reports about mikrosporidia infection in species belonging to the
family Vespidae and Apidae in Turkey. In this study, a microspore infection was reported for
the first time from S. bifasciatus in Trabzon province of Turkey. The vegetative life stages
have been determined, especially the spore structure, which is the characteristic life stage of
microspore infection. Infection was detected especially in the malpig tube and midgut of the
host. In examined fresh preparations, spores were elliptical and cylindrical, and they were
measured in 5.71 ± 0.61 µm (3.72 -7.11 µm) length and 3.43 ± 0.42 µm (2.39 -4.35 µm) in
width. Spore lengths in Giemsa stained samples were measured at 4.90 ± 0.55 µm (3.19 -6.10
µm) and 2.64 ± 0.32 µm (1.84 -3.33 µm) in width.
Keywords: Symmorphus bifasciatus, Microsporidia, Turkey.
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GÖZ KASLARINDA KRİTİK BOYUTTA DEFEKT VAR MIDIR?
IS THERE A CRITICAL SIZE DEFECT FOR EXTRAOCULAR MUSCLES?
Op. Dr. Semih Öner
Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları,
ORCİD.0000000326133613
Prof. Dr. Fatma Yülek
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD
ORCID.0000000294737665
Prof. Dr. Sevil Çaylı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD
ORCİD.0000000324655389
Dr. Ebru Alimoğulları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD,
ORCİD.0000000295573631
ÖZET
Amaç: Ekstraoküler rektus kasları için kritik boyut defektini araştırmaktır.
Giriş: Normalde ekstraoküler kas dokusu rejenerasyon kapasitesine sahip bir dokudur ve hafif
yaralanmalarda kas lifleri rejenere olarak normal kas dokusunun işlevini sürdürmesini sağlar.
Öte yandan ekstraoküler kas ve diğer iskelet kaslarındaki kritik boyut defekti hakkında
yeterince bilgi yoktur.
Material-Metod: İnsersiyodan 2 mm geride olmak üzere dikdörtgen şeklinde tam kat kesi
yapılarak sol inferior rektustan 1×2 mm'lik kas dokusu, sol superior rektustan 2.5×4 mm'lik,
sağ inferior rektustan 1×4mm'lik, sağ superior rektustan 3×5 mm'lik kas dokusu eksize edildi.
4 haftalık takipte enfeksiyon gözlenmedi ve ardından konjonktiva açıldıktan sonra vertikal
rektus kasları kontrol olarak alınan medial ve lateral rektus kasları ile çıkarıldı. Kaslardan
alınan örneklerde defektin boyutu ve gros morfolojik özellikler ve histolojik özellikler
değerlendirildi.
Bulgular: Eksize edilen kas parçalarının histolojik kesitleri, defektli kaslar ile kontrol kasları
arasında çoğunlukla kas lifleri arasında kollajenden oluşan bağ dokusu miktarı açısından fark
olmadığını ortaya koydu. Kas lifleri arasındaki önemli ölçüde fibrotik alanlar, yalnızca en
büyük doku defekti olan kasta görülebiliyordu.
Tartışma: Bu çalışmada kas genişliğine göre (3mmx5mm) makasla yapabildiğimiz en büyük
defekte bile bir ay sonra defektin bir miktar fibrotik doku ile tamamen kapanması gözlendi.
Daha fazla takip ile fibrotik doku yeniden şekillenme aşamasında muhtemelen daha az
olabilir. Daha uzun gözlem bunu doğrulayabilir, ancak ekstraoküler kasın etrafındaki bazı
dokuları koruduğumuz sürece yeni liflerle yenilenebileceğini varsayabiliriz.
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Anahtar Kelimeler: Kritik boyut defekti, ekstraoküler kas, rejenerasyon
ABSTRACT
Aim: To investigate the critical size defect for extraocular rectus muscles.
Introduction: Normally extraocular muscle tissue has the partial capacity of regeneration
with proliferation of muscle fibers with mild injuries leading to normal function. On the other
hand there is lack of information about the critical size defect in extraocular muscle and other
skeletal muscles.
Material and Methods: Starting 2 mm beyond the insertion rectangular full thickness defects
involving orbital and global layers were produced with westcott scissors with sizes of: 1mm X
2 mm in left inferior rectus, 2.5mm X 4 mm in left superior rectus, 1mm X 4 mm in right
inferior rectus muscle, 3mm X 5 mm in right superior rectus muscle. No infection was
observed during the follow up of 4 weeks after which the vertical rectus muscles were
retrieved again together with medial and lateral rectus muscles as control after opening the
conjunctiva. In the samples from muscles the size of the defect and gross morphological
properties and histological properties were evaluated.
Results: The histological sections of excised muscle pieces revealed that there was no
difference between muscles with defect and the control ones in terms of amount of connective
tissue that was composed mostly collagen between muscle fibers. Significantly fibrotic areas
between muscle fibers were visible only in the muscle with the largest defect.
Discussion: In this study even with the largest defect that we could perform with scissors
relative to the width of the muscle (3mmx5mm) the complete closure of defect with some
fibrotic tissue was observed after one month. With further follow up the fibrotic tissue can be
possibly less with the re-modelling phase. Longer observation may confirm this, but we may
assume that as long as we conserve some tissue around the extraocular muscle can regenerate
with new fibers.
Keywords: Critical size defect, extraocular muscle, regeneration
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ÇOK TABAKALI İNCE FİLM KAPLANMIŞ Tİ13Nb13Zr ALAŞIMININ AŞINMA
DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
FINITE ELEMENT ANALYZE OF THE WEAR PROPERTIES OF MULTILAYER THIN
FILM-COATED Ti13Nb13Zr ALLOY
Öğr. Gör. Ali Kemal ASLAN
Munzur Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-6390-9009
Dr. Öğr. Üyesi Erkan BAHÇE
İnönü Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-5389-5571
ÖZET
Beta tipi Titanyum alaşımı olan Ti13Nb13Zr alaşımı sahip olduğu yüksek biyouyumluluk,
korozyon dayanımı özelliklerinin yanısıra bileşiminde sitotoksik elementler içermemesi ve
görece düşük elastikiyet modülü özellikleri nedeniyle ortopedik eklem implantı uygulamaları
için geleneksel implant malzemelerine alternatif olma durumundadır. Ancak, biyomedikal
eklem replasmanlarında kullanılan CoCrMo ve Ti6Al4V alaşımlarına kıyasla düşük aşınma
dayanımına sahip olması bu alanda kullanımını kısıtlamaktadır. Alaşım yüzeyinin ince
filmlerle kaplanılmasıyla, ana malzeme bileşenlerinden ödün verilmeden aşınma dayanımı ve
korozyon dayanımının artırılması mümkündür. Ortopedik eklem implantlarında kullanılan
metal alaşımı malzemelerin aşınma ve korozyon dayanımlarının artırılması amacıyla
yüzeyleri vücut sıvısı ortamıyla kimyasal tepkimeye girme afinitesi zayıf olan seramik ince
filmlerle kaplanılmaktadır. Seramik ince filmler doğası gereği düşük sürtünme katsayıları
vererek ana malzemenin aşınma dayanımını artırmaktadırlar. Bu çalışmada, Ti13Nb13Zr
alaşımının altı farklı kaplama mimarisine sahip yüzey kaplaması, bilgisayar destekli bir
tasarım programı kullanılarak modellenmiştir. Tüm kaplama modellerinde, en üst kaplama
tabakası TaN, ara tabakalar ise TiN/TiCN, TiC/TiCN ve TiN/TiC/TiCN olacak şekilde
değişmiştir. Daha sonra alaşımın karşıt malzeme olarak ortopedik eklem implantı
uygulamalarında yük yataklama elemanı olarak kullanılan ultra yüksek yoğunluklu polietilen
(UHMWPE) bileşenle eklemlenilmesinde oluşacak gerilmelerin analizi sonlu elemanlar
yöntemiyle metal alaşımı bileşenden UHMWPE bileşene 800 N yük uygulanarak
gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, yüzeyi kaplanmamış Ti13Nb13Zr alaşımıUHMWPE sisteminde maksimum eşdeğer gerilme değeri 6.3856 MPa olarak bulunmuşken,
yüzeyi 20 tabakalı olarak kaplanmış numune ile UHMWPE sisteminde bu değer 3.9272 MPa
olarak hesaplanılmıştır. Çok tabakalı kaplama modellerinden aynı kaplama mimarisine ancak
farklı tabaka sayısına sahip kaplamalarda artan tabaka sayısının eşdeğer gerilmeyi düşürüdüğü
görülmüştür. Elde edilen sonuçlara dayanılarak Ti13Nb13Zr alaşım yüzeyinin toplam da 4.4
µm kalınlığında 20 tabakalı TiN/TiC/TiCN/TaN ince filmlerle kaplanılmasının aşınma
dayanımı açısından en yüksek sonuç verecek kaplama olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ti13Nb13Zr alaşımı, İnce film kaplama, Aşınma, Sonlu elemanlar
yöntemi
ABSTRACT
Ti13Nb13Zr alloy, a beta type Titanium alloy, is an alternative material to traditional
materials which are used for orthopedic implant applications, due to addition its high
biocompatibility and high corrosion resistance, it does not contain cytotoxic elements in its
composition and has relatively low elastic modulus. However, its relatively low wear
resistance compared to CoCrMo and Ti6Al4V alloys that are used in biomedical artificial
joint replacements restricts its use in this field. It is possible to enhance the corrosion and
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wear resistance of the alloy without compromising the properties of the alloy by coating its
surface with thin films. In order to increase the abrasion and corrosion resistance of metal
alloy materials used in orthopedic joint implants, their surfaces are covered with ceramic thin
films with poor affinity for chemical reaction with the body fluid environment. Ceramic thin
films naturally increase the wear resistance of the substrate material by giving low friction
coefficients. In this study, coating of the surface of Ti13Nb13Zr alloy with six different
coating architecture was modeled by using a computer-aided design program. The top coating
layer was TaN for all the samples while the interlayers differed as TiN/TiCN, TiC/TiCN and
TiN/TiC/TiCN. Then, the analysis of the stresses which will be occurred in the joint of the
alloy with the ultra-high density polyethylene (UHMWPE) component used as a load-bearing
element in orthopedic joint implant applications as the counter material was performed by
applying 800 N load from the metal alloy component to the UHMWPE component using the
finite element method. As the result of the analysis, equivalent stress for the uncoated alloyUHMWPE system was 6.3856 MPa, while it was found 3.9272 MPa for the twenty multilayer
coated alloy-UHMWPE system. It has been observed that in coatings with the same coating
architecture but different number of layers from multi-layer coating models, increasing
number of layers reduces the equivalent stress. According to the obtained results, it has been
observed that coating the surface of Ti13Nb13Zr alloy with 20 layers of TiN / TiC / TiCN /
TaN thin films with a total thickness of 4.4 µm is the coating that will give the highest result
in terms of wear resistance.
Keywords: Ti13Nb13Zr alloy, Thin Film Coating, Wear, Finite Element Modelling
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ORTAOKUL 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN METİNRESİM UYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TEXTS IN MIDDLE SCHOOL 8TH GRADE TURKISH TEXTBOOK IN
TERMS OF TEXT-PICTURE HARMONY
Dr. Erkan AYDIN
ORCID. 0000-0002-6452-6058
Ufuk HEDEYCİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-0427-7221
ÖZET
Türkçe ders kitabında yer alan metinlerdeki resimler, öğrencilerin metne dikkat etmesi ve ilgi
duyması açısından büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı ders kitabındaki metinlerin
görsel ögeleri canlı, ilgi çekici ve metni tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Bu
araştırmanın temel amacı ortaokul 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinleri metin- resim
uyumu açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığının
ders kitabı olarak kabul ettiği ve 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 8. sınıf
Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman
incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ait
oldukları metne uygunluğu Resim – Metin İlişkisi Kategori Listesine göre toplanmıştır. Bu
kategori listesine göre toplanan veriler, nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz
yaklaşımı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda hikâye edici
metinlerde metinlerin tamamında resimler en az dört renkten oluşmaktadır. Bilgilendirici
metinlerin tamamında sözel metinler çeşitli görsellerle desteklenmekte, resimler en az dört
renkten oluşmakta, resimlerde cinsiyet ayrımcılığına yol açacak nitelikler ve resimler şiddet
ve şiddet olaylarına çağrıştırıcı unsurlar içermemektedir. Şiirlerin tamamında görsel ögeler
sayfa düzeni açısından uygun, şiddet ve şiddet unsurlarını çağrıştırıcı unsurlar
içermemektedir. Öğrencinin estetik duyarlılığını ortaya çıkaracak ve geliştirecek niteliktedir.
Ders kitapların yer alan metinlerin bir kısmında sözel metnin iletisini anlamlandırmaya
yardımcı olmamakta, sözel metinlerin okunmasına isteklilik uyandıracak nitelikte olmadığı,
metinlerin çeşitli görsellerle desteklenmediği, metinlerin resimlenmesinde çocuğun gelişim
düzeyinin göz önünde bulundurulmadığı, metinlerin resimlenmesinde sınıf düzeyinin dikkate
alınmadığı, resimlerin evrensel değerleri çağrıştırıcı nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ders kitabı, metin, resim.
ABSTRACT
The main purpose of this research is to examine the texts in the 8th grade Turkish textbook in
terms of text-picture harmony. The study material of the study is the 8th grade Turkish
textbook that the Ministry of National Education accepts as a textbook and is being taught in
the 2020-2021 academic year. Document analysis, one of the qualitative research designs, was
used in this study. Within the scope of the research, the conformity of the texts in the Turkish
textbook to the text they belong to was collected according to the Picture- Text Relation
Category List. The data collected according to this category list were analyzed and interpreted
using the descriptive analysis approach, one of the qualitative data analysis approaches. As a
result of the research, the pictures in all the texts in the narrative texts consist of at least four
colors. In all of the informative texts, verbal texts are supported by various visuals, the
pictures consist of at least four colors, and the pictures do not contain elements that will lead
to gender discrimination and the pictures evoke elements of violence and violence. The visual
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elements in all of the poems are appropriate in terms of page layout and do not contain
elements that evoke violence and violence. It has the quality to reveal and improve the
aesthetic sensitivity of the student. It has been determined that some of the texts in the
textbooks do not help to make sense of the verbal text message, that verbal texts are not
capable of arousing willingness to read, the texts are not supported with various visuals, the
development level of the child is not taken into consideration in the illustration of the texts,
the class level is not taken into consideration in the illustrations of the texts, the pictures do
not evoke universal values, has been.
Keywords: Textbook, text, picture.
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KİNOA SÜT VE UNUNUN DONDURMA ÜRETİMİNDE KULLANIMI

THE USE OF QUINOA FLOUR AND MILK IN ICE CREAM PRODUCTION
Prof. Dr. Fehmi YAZICI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gıda Mühendisliği ABD, ORCİD 0000-0001-9601-8843
Burcu Nur KANBEROĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gıda Mühendisliği ABD, ORCİD 0000-0002-7685-1843

ÖZET
Dondurma, sütün besin maddelerini daha yoğun şekilde barındırması, esansiyel aminoasitleri
yeterli ve dengeli şekilde içermesi, kolay sindirilebilir oluşu ve toplumun her kesimindeki
insanlar tarafından severek tüketilmesi nedeniyle oldukça önemli bir gıdadır. Yaygın olarak
tüketilen dondurma insan vücuduna faydalı pek çok madde içermesine karşın genelde doğal
polifenol ve antioksidan içeriği açısından fakirdir. Ayrıca bazı tüketici grupları için örneğin;
laktoz intölaransı olan insanlar için tüketimi kısıtlıdır. Bu nedenle bitkisel kaynaklardan elde
edilen ürünler beslenmede güçlük çeken tüketici grupları için önemlidir. Bu çalışmada lipit,
lif, vitamin ve mineraller, esansiyel aminoasitler bakımından zengin olmasının yanında
karotenoidler, fenolik bileşikler gibi çeşitli biyoaktif bileşikler içeriği ile fonksiyonel gıda
olarak tanımlanan kinoanın (Chenopodium Quinoa Willd), bitkisel içecek ve ununun
dondurma üretiminde inek sütü ve süt tozu ikamesi olarak kullanım olanakları araştırılmıştır.
Bu amaçla kinoa sütü ve unu üretilmiş, üretilen kinoa sütü dondurma miksine farklı oranlarda
katılmıştır. Dondurma örneklerinin fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri analiz edilmiştir.
Yapılan reolojik analizler ve tekstür analizi sonucunda dondurma üretiminde kinoa unu ve
sütünün kullanımının dondurmanın viskozitesini ve sertliğini artırdığı kaydedilmiştir. Ayrıca,
kinoa süt ve ununun kullanım oranının artışına bağlı olarak dondurmaların toplam fenolik
madde miktarı ve DPPH değerlerinin arttığı erime oranının ise azaldığı tespit edilmiştir.
Çalışmada kinoa sütü ve ununun dondurmanın fonksiyonel özelliklerini artırmak için
kullanılabilme potansiyeli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dondurma, Kinoa, Fonksiyonel gıdalar

ABSTRACT
Ice cream is a very important food due to the fact that it contains milk connstituents more
intensely, contains essential amino acids in a sufficient and balanced manner, is easily
digestible and is consumed fondly by people from all segments of the society. Although
commonly consumed ice cream contains many substances beneficial to the human body, it is
generally poor in natural polyphenol and antioxidant content. Also for some consumer groups,
as an instance, people with lactose intolerance have limited ice cream consumption.
Therefore, products obtained from vegetable sources are important for consumer groups who
have difficulties in consumption. In this study, quinoa, which is defined as a functional food
with its rich content of various bioactive compounds such as lipids, fiber, essential amino
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acids, carotenoids, phenolic compounds, was used in the production of ice cream. In the
research, quinoa milk and flour were added to the ice cream mix in different proportions. The
physical, chemical and sensory properties of ice cream samples were analyzed. As a result of
the rheological and texture analysis, it was noted that the use of quinoa flour and milk in ice
cream production increased the viscosity and hardness of ice cream. In addition, it was
determined that, depending on the increase in the use of quinoa milk and flour, the total
phenolic content and DPPH values of ice creams increased and the melting rate decreased. It
was seen in the study that quinoa milk and flour can be used to increase the functional
properties of ice cream.
Keywords: Milk and milk products, Quinoa, Functional foods
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İÇİN SOSYAL
GİRİŞİMCİLİK

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR INNOVATIVE SOLUTIONS RELATED TO
SUSTAINABILITY
Prof. Dr. Dilber Ulaş
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Orcid: 0000 0002 7892 2406
ÖZET
Genel kabul gören tanıma göre sürdürülebilir kalkınma; “gelecek kuşakların kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların
ihtiyaçlarını karşılamak”tır. Sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bu
bileşenler; çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimdir. Sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için bu kavramlar dengeli bir biçimde yönetilmelidir. Günümüzde teknoloji,
toplumlar ve çevrenin tamamı hızla dönüşürken, yoksulluk, eşitsizlik, işsizlik, iklim
değişikliği gibi birbiriyle ilişkili ve sürekli artan bir dizi sosyal ve çevresel problemlerle
karşılaşılmaktadır. Sosyal girişimciler toplumun önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler
getiren bireylerdir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemi küçük yaşlardan itibaren
vurgulanması, eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve hayalgücü, dijital
okuryazarlık, işbirliği, iletişim, liderlik gibi yaşam becerilerine sahip gençlerin yetiştirilmesi
daha çok önem kazanmaktadır. Sosyal girişimciliğin gelişimi için çocuklara çok küçük
yaşlardan itibaren, bir fikri nasıl geliştireceklerini ve insanların gerçekten çözmesi gereken
bir sorunu nasıl çözebilecekleri öğretilebilir. Böylece çocukların kendi kendilerine yeterliliği
sağlanır, yaratıcılık, empati ve girişimcilik becerileri desteklenir. Çocukların yeteneklerini
geliştirmek ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerini sağlamak mümkün olur.
Sosyal girişimcilik eğitimleri, çocukların ve gençlerin tüm gelişim alanlarını desteklemekte
ve yaşam boyu eğitim imkanı sağlamaktadır. Kamu kaynak kullanımının pek çok sosyal
alanda azaldığı ve sosyal konuların önem kazandığı günümüzde, sosyal girişimciliğin önemi
her geçen gün artmaktadır. İşin sonunda sosyal amaçların gerçekleştirilmesi (işsizliğin
azaltılması, sağlık sorunlarının çözülmesi, yoksulluğun giderilmesi, çevre, sanat vb. sosyal
sorunlar) önem kazanmaktadır. Tüm sosyal girişimlerde görülen ortak üç temel özellik;
1) Sosyal ya da çevresel bir probleme çözüm geliştirmenin girişimin odağında olması, 2)
Sürdürülebilir bir iş modelinin oluşturularak ticari faaliyet ile gelir elde etme davranışının
olması, 3) Elde edilen karın tekrar misyona ulaşmaya yönelik faaliyetlere yatırılmasıdır.
Ayrıca sosyal sermayeye (ilişkiler, ağlar, bağlantılar, güven ve işbirliği) önem verilmelidir.
Çalışmada literatürden yararlanılarak sosyal girişimciliğin sürdürülebilirlikle ilgili konularda
yenilikçi çözümleri nasıl sunabileceği, sosyal girişimciliğin ne olduğu ve sosyal girişimciliğin
çocuklarda ve gençlerde gelişmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal girişimcilik, sürdürülebilirlik, yenilik.
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ABSTRACT
Sustainable development according to the generally accepted definition; “To meet the needs
of today's generations without jeopardizing the ability of future generations to meet their own
needs”. Sustainability has three main components. These components are; environmental
protection, economic growth and social development. These concepts should be managed in a
balanced way in order to ensure sustainability. Today, while technology, societies and the
whole environment are rapidly transforming, a series of interrelated social and environmental
problems such as poverty, inequality, unemployment and climate change are encountered.
Social entrepreneurs are individuals who bring innovative solutions to the leading problems of
society. Emphasizing the importance of sustainable development goals from an early age,
raising young people with life skills such as critical thinking and problem solving, creativity
and imagination, digital literacy, collaboration, communication, and leadership gains more
importance. For the development of social entrepreneurship, children can be taught from a
very young age how to develop an idea and solve a problem that people really need to solve.
Thus, self-sufficiency of children is provided, creativity, empathy and entrepreneurship skills
are supported. It is possible to develop children's abilities and to produce innovative solutions
to social problems. Social entrepreneurship trainings support all development areas of
children and young people and provide lifelong education. The importance of social
entrepreneurship is increasing day by day, as the use of public resources is decreasing in
many social areas and social issues are gaining importance. At the end of the work, realization
of social goals (reducing unemployment, solving health problems, alleviating poverty, social
problems such as environment, art, etc.) becomes important. Three basic features common to
all social enterprises; 1) Developing a solution to a social or environmental problem is the
focus of the enterprise, 2) Creating a sustainable business model and having the behavior of
generating income through commercial activity, 3) Re-investing the profit obtained in
activities aimed at reaching the mission. In addition, emphasis should be placed on social
capital (relationships, networks, connections, trust and cooperation). In the study, using the
literature, how social entrepreneurship can offer innovative solutions on issues related to
sustainability, what social entrepreneurship is, and what can be done for the development of
social entrepreneurship in children and young people are evaluated.
KeyWords: Social entrepreneurship, sustainability, inovation.
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h-BN SERAMİK MALZEMELERİN İLETİM, MORFOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TRANSMISSION, MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF
h-BN CERAMIC MATERIALS
Prof. Dr. Güven ÇANKAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,ORCID. 0000-0003-2932-1695
Yunus Emre KANAT
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-6207-5794
ÖZET
Bor önemli bir elementtir ve tek başına doğada bulunmaz, başka elementler içeren
bileşiklerde bulunur. Bor, savunma endüstrisinden ilaç endüstrisine, temizlik maddelerinden
nükleer endüstriye kadar modern teknolojide geniş bir kullanım alanına sahiptir. Borun bu
önemli ve vazgeçilmez konumu gelecekte de artarak devam edecektir. Bu çalışmada borun,
dünya ve Türkiye için son derece önemli olan endüstriyel yapısı, elektriksel ve teknik
özellikleri hakkında bilgi vermektedir.
Ayrıca bu çalışmada bor oksidin karbon ve nitrojen ile reaksiyonu sonucunda hekzagonal bor
nitrür oluşumu araştırılmıştır. Bor oksit ile aktifleştirilen karbon karışımlarının nitrojen
atmosferi altında 1500 oC'de 120 dakika sinterlenmesi sonucu hekzagonal bor nitrür elde
edilmiştir. Üretilen hekzagonal bor nitrürlerin saflığını, morfolojik yapılarını ve elektriksel
özelliklerini belirlemek için XRD, SEM, FT-IR, optik ölçümler, vektör ağ spektrum analizi ve
tane boyutu analizi ile karakterize edilen işlemler yapılmıştır.
Tüm örneklerin vektör ağ spektrum analizi sonucunda elde edilen dielektrik değerleri, εr ≤ 25
sabit değerinin altında çıkmıştır. 0.5x1010 Hz'de, tüm örneklerin iyi bir soğurma seviyesine
ulaştığı tespit edilmiştir. Tüm karakterizasyon süreçleri sonucunda elde edilen örneklerle
savunma sanayinin yüksek frekanslı radar malzemesi, sinyal kesici, mikrodalga anten devre
elemanları, füze takip sistemleri ve mikrodalga devreler gibi uygulamalarda alt tabaka
malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bor, Hekzagonal Bor Nitrür, Yarıiletken Malzemeler.
ABSTRACT
Boron is a important element and is not found in nature alone, but in compounds with other
elements. Boron has a wide range of uses in modern technology, from the defence industry to
the pharmaceutical industry, from cleaning agents to the nuclear industry. This important and
indispensable position of boron will increasingly continue in the future. In this study, the
boron, world and Turkey is extremely important for many industrial structure, provides
information on the electrical and technical specifications.
In addition, in this study, the formation of hexagonal boron nitride as a result of the reaction
of boron oxide with carbon and nitrogen was investigated. Hexagonal boron nitride was
obtained as a result of sintering the carbon mixtures activated with boron oxide under nitrogen
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atmosphere at 1500 oC for 120 minutes. In order to determine the purity, morphological
structures and electrical properties of the hexagonal boron nitrides produced, the processes
characterized by XRD, SEM, FT-IR, optical measurements, vector network spectrum analysis
and particle size analysis were performed.
The dielectric values obtained as a result of vector network spectrum analysis of all samples
were found to be below the constant value of εr ≤ 25. As seen in the 0.5x1010 Hz, it was
revealed that all samples reached a good absorption. With the samples obtained as a result of
all the characterization processes, it was concluded that the defense industry can be used as a
substrate material in applications such as high-frequency radar material, signal interrupter,
microwave antenna circuit elements, missile tracking systems and microwave circuits.
Keywords: Boron, Hexagonal Boron Nitride, Semiconductor Materials.

KONGRE KİTABI

344

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Microtus guentheri ve Microtus hartingi TÜRLERİNİN KARYOTİPİK ÖZELLİKLERİ
İLE KAFATASI VE MANDİBUL KARAKTERLERİNİN KLASİK MORFOMETRİK
YÖNDEN TAKSONOMİK İNCELENMESİ
CLASSICAL MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE KARYOTYPICAL PROPERTIES
AND SKULL AND MANDIBULAR PROPERTIES OF Microtus guentheri and Microtus
hartingi
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID. https://orcid.org/0000-0002-7421-6037
Zeynep COŞAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCID. https://orcid.org/0000-0002-2996-3092
ÖZET
Cricetidae familyası içerisinde sınıflandırılan Microtus (Schrank, 1798) cinsi, Palearktik
bölgede oldukça geniş yayılış göstermektedir Günümüzde 70’in üzerinde türle temsil
edilmektedir. Memeliler grubu içerisinde en fazla dallanmaya sahip gruplardan biri olan
Microtus cinsi sergiledikleri karyotipik çeşitlilik açısından (2n=17-62) oldukça dikkate değer
bir gruptur. Bu nedenle karyolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Türkiye’de 2 tür
endemik olmak üzere 12 Microtus türü yayılış göstermektedir. Bu çalışmada, Microtus
guentheri (Danford et al., 1880) ve Microtus hartingi (Barret-Hamilton, 1903) türlerinin iç
morfolojik karakterlerinden olan kafatası ve çene kemiği karakterlerinin karşılaştırmalı klasik
morfometrik analizleri ve türlerin karyolojik özellikleri (standart karyotip ve C bantlama
yöntemi) karşılaştırılmıştır. Karyolojik olarak benzerlik gösteren M. guentheri ve M. hartingi
türlerinin tartışmalı taksonomik durumuna açıklık getirmek amaçlanmıştır
M. hartingi türüne ait örnekler Konya (n=3), Aksaray (n=1), Tokat (n=7) ve Balıkesir (n=1),
İzmir (n=1) M. guentheri türüne ait örnekler ise Kilis (n=22), Gaziantep (n=5) ve
Kahramanmaraş (n=5) illerinden gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda elde edilen
toplam 45 yetişkin örnek (Microtus hartingi, n=13; M. guentheri, n=32) kullanılmıştır.
Microtus hartingi ve M. guentheri türlerinin kafatası (ventral: 14 karakter, Dorsal: 10
karakter, Lateral: 9 karakter) ve çene kemiği (8 karakter) karakterlerinin ikili karşılaştırması
klasik morfometrik yönden yapılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda p<0.05 ve ANOVA testi
sonucunda p<0.05 değerleri elde edilmiştir.
Karyolojik analizler sonucunda M. guentheri ve M. hartingi türlerinin diploid kromozom
sayılarının 2n=54 ve otozomal kromozom kol oranlarının NFa=52 olduğu belirlenmiştir. İki
tür içinde otozomal kromozomlar akrosentrik şeklindedir. Eşey kromozomlarında Y
kromozomu her iki tür içinde küçük akrosentrik iken X kromozomlarında farklılık olduğu
belirlenmiştir. M. hartingi karyotipinde X kromozomunun çift kollu submetasentrik iken M.
guentheri türünde akrosentrik şeklindedir. Her iki türün C-bant sonuçları ise birbirleri ile
benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak; Diploid kromozom sayıları, otozomal kromozom kol sayıları ve C-bant
özellikleri açısından aynı olan Microtus guentheri ve Microtus hartingi türleri kafatası ve alt
çene karakterlerinin klasik morfometrik analizleri ve eşey kromozom morfolojisi açısından
birbirlerinden farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Microtus guentheri, Microtus hartingi, Karyoloji, Klasik Morfometri.
ABSTRACT
The genus Microtus (Schrank, 1798), which belongs to the Cricetidae family, is widespread in
the Palearctic. Today it is represented with more than 70 species. The genus Microtus, one of
the most branched groups in the mammalian group, is a very notable group in terms of
karyotypic diversity (2n = 17-62). Because of this, they are widely used in cariology studies.
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12 Microtus species, 2 of which are endemic, are widespread in Turkey. In this study,
comparative classical morphometric analysis of skull and mandible features, which are
internal morphological features of Microtus guentheri (Danford et al., 1880) and Microtus
hartingi (Barret-Hamilton, 1903), as well as karyologic properties (standard karyotype and Cbanding method) of the species were compared. The aim is to clarify the controversial
taxonomic situation of the karyotypically similar species M. guentheri and M. hartingi.
Examples of M. hartingi species Konya (n = 3), Aksaray (n = 1), Tokat (n = 7) and Balıkesir
(n = 1), İzmir (n = 1) examples of M. guentheri are Kilis (n = 22), Gaziantep (n = 5) and
Kahramanmaraş (n = 5), a total of 45 adult samples (M. hartingi, n = 13; M. guentheri, n =
32) obtained as a result of field studies carried out in cities were used.
Binary comparison of skull (ventral: 14 characters, Dorsal: 10 characters, Lateral: 9
characters) and mandible (8 characters) characters of Microtus hartingi and Microtus
guentheri species was performed in classical morphometric direction. As a result of this
comparison, p <0.05 and at the result of ANOVA test p <0.05 values were obtained.
As a result of the karyological analysis, it was found that the diploid chromosome numbers of
M. guentheri and M. hartingi were 2n = 54, and the autosomal arm ratio was NFa = 52. It
exists in the acrocentric form of autosomal chromosomes in two species. While the Y
chromosome in the sex chromosomes is small acrocentric in both species, it has been found
that there is a difference in the X chromosomes. In the M. hartingi karyotype, the X
chromosome with double arms is submetacentric and in the M. guentheri type it is
acrocentric. The C band results for both species are similar.
As a result; Microtus guentheri and Microtus hartingi species, which are the same in terms of
diploid chromosome numbers, autosomal chromosome arm numbers and C-band properties,
differ from each other in terms of classical morphometric analysis of skull and mandible
characters and sexual chromosome morphology.
Key words: Microtus guentheri, Microtus hartingi, Karyology, Classical morphometry.
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ÖĞRETMENLERİN, DEĞİŞİM YORGUNLUĞU İLE DEĞİŞME DİRENÇ
DÜZEYLERİ KONUSUNDAKİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' PERCEPTIONS OF CHANGE FATIGUE
AND LEVELS OF RESISTANCE TO CHANGE
Prof. Dr. Recep Cengiz AKÇAY
İstanbul Aydın Üniversitesi, ORCID.0000-0002-9292-5072
Abuzer TURAN
İstanbul Aydın Üniversitesi, ORCID. 0000-0003-0510-6982
ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin, değişim yorgunluğu ile değişime direnç düzeylerini
belirleyerek; çeşitli demografik değişkenlere göre karşılaştırılması ve bu konudaki
algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırmada nicel
araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli esas alınmış olup veri toplama aracı olarak
‘‘Değişim Yorgunluğu’’ ve ‘‘Değişime Direnç’’ ölçekleri kullanılmıştır.
Örneklem
belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen
2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 360 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin değişim yorgunluğu
düzeyi (x̄= 3,89) ve değişime direnç düzeylerinin (x̄= 3,15) yüksek olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin, değişim yorgunluğu düzeyinde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, branş, görev
yaptığı okul türü, mesleki kıdem, görev yaptığı okuldaki çalışma süresi, görev yaptığı okulun
bulunduğu yer, değişim yönetimi ile ilgili kurs ya da seminer alma durumları gibi demografik
değişkenlere göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretmenlerin yaş, eğitim durumu,
branş, görev yaptığı okul türü, mesleki kıdem, görev yaptığı okuldaki çalışma süresi, görev
yaptığı okulun bulunduğu yer, değişim yönetimi ile ilgili kurs ya da seminer alma durumları
gibi demografik değişkenlerine göre değişime direnç düzeyinde anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Ancak cinsiyet değişkenine göre değişime direnç düzeylerinde anlamlı
farklılık bulunmuştur. Kadınların değişime direnç düzeylerinin (x̄=3,31), erkeklerin
değişime direnç düzeylerine (x̄=3,04) göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin
değişim yorgunluğu ile değişime direnç düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki (r=
0,109) bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara dayanarak değişimlerin daha az
sıklıkta yapılması; kadın öğretmenlere değişim konusunda ayrıca rehberlik sunulması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Değişim Yönetimi, Değişim Yorgunluğu, Değişime Direnç
ABSTRACT
The aim of this research is to determine teachers' levels of resistance to change with change
fatigue; comparison of various demographic variables and determination of the relationship
between perceptions on this issue. In accordance with the determined purpose, descriptive
scanning model, one of the quantitative research methods, was taken as a basis and "Change
Fatigue" and "Resistance to Change" scales were used as data collection tools. While
determining the sample, it consists of 360 teachers working in primary, secondary and high
schools in the 2020-2021 academic year, which is determined by convenience sampling
method, one of the purposeful sampling methods. According to the findings of the study, it is
seen that teachers' levels of change fatigue (x̄ = 3.89) and levels of resistance to change (x̄ =
3.15) are high. A significant difference at the level of change fatigue of teachers was not
found according to demographic variables such as gender, age, educational status, branch,
type of school they work, professional seniority, working time at the school they work,
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location of the school they work, their status of taking a course or seminar on change
management. A significant difference was not found in the level of resistance to change
according to demographic variables such as age, educational status, branch, type of school
they work, professional seniority, working time in the school they work, location of the school
they work, their status of taking a course or seminar on change management. However, a
significant difference was found in the levels of resistance to change according to the gender
variable. It was observed that women's level of resistance to change (x̄ = 3.31) was higher
than men's level of resistance to change (x = 3.04). A positive and significant relationship (r =
0.109) was found between teachers' change fatigue and their resistance to change. Based on
the findings of the study, it may be suggested that changes should be made less frequently and
female teachers should be offered additional guidance on change.
Keywords: Change Management, Change Fatigue, Resistance to Change
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Microtus guentheri ve Microtus hartingi ( RODENTİA: MAMMALİA) TÜRLERİNİN
GEOMETRİK MORFOMETRİK YÖNTEMLER KULLANILARAK
KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE SPECIES OF Microtus guentheri and Microtus hartingi
(RODENTIA: MAMMALIA) USING GEOMETRIC MORPHOMETRIC METHODS
Prof.Dr. Haluk KEFELİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCİD. https://orcid.org/0000-0002-7421-6037
Esra AKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ORCİD. https://orcid.org/0000-0003-4839-6289
ÖZET
Cricetidae familyası içerisinde sınıflandırılan Microtus (Schrank, 1798) cinsi, Palearktik
bölgede oldukça geniş yayılış göstermektedir. Günümüzde 70’in üzerinde türle temsil
edilmektedir. Memeliler grubu içerisinde en fazla dallanmaya sahip gruplardan biri olan
Microtus cinsi taksonomik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye'de 2 tür endemik
olmak üzere 12 Microtus türü yayılış göstermektedir. Dış morfolojik benzerliklerinden ve
karyolojik olarak sergiledikleri benzerlik veya varyasyondan dolayı Microtus taksonomisinde
problemler bulunmaktadır.
Bu çalışmada, morfolojik ve karyolojik olarak benzerlik gösteren Microtus guentheri
(Danford et al., 1880) ve Microtus hartingi (Barret-Hamilton, 1903) türlerinin kafatası ve alt
çene kemiklerindeki şekilsel farklılıkları belirleyebilmek için geometrik morfometrik
analizlerden faydalanılmıştır.
M. hartingi türüne ait örnekler Konya (n=3), Aksaray (n=1), Tokat (n=7) ve Balıkesir(n=1),
İzmir (n=1) M. guentheri türüne ait örnekler ise Kilis (n=22), Gaziantep (n=5) ve
Kahramanmaraş (n=5) illerinden gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda elde edilen
toplam 45 yetişkin örnek (Microtus hartingi, n=13; Microtus guentheri, n=32) kullanılmıştır.
Örneklerin kafatası dorsalinden 14, ventralinden 18 ve alt çeneden 13 adet tip I-II-III
landmark çeşitleri Thin Plate Spline (TPS) programı ile yerleştirilerek TPS dosyası
oluşturulmuştur. MorphoJ programı ile landmarklar üst üste bindirilerek standart hale
getirilmiştir. MorphoJ programı aracılığıyla kanonik varyans analizi (CVA), PAST programı
ile diskriminant fonksiyon analizi (DFA) ve ANOVA testleri uygulanarak iki tür
karşılaştırılmıştır.
PAST programında doğru sınıflandırma analizi sonucunda örneklerin dorsal, ventral ve alt
çene kemiği açısından %100 doğru sınıflandırıldığı belirlenmiştir. Dış morfolojik ve
karyolojik özellikleri açısından birbirlerine benzeyen Microtus guentheri ve Microtus hartingi
türlerinin karşılaştırmaları sonucunda dorsal, ventral ve alt çene kemiklerinin şekilsel olarak
birbirlerinden farklılık gösterdiği (p<0,05) belirlenmiştir. Diskriminant fonksiyon analizi ve
Canonik varyans analizi sonucunda iki türün istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
ayrılabildiği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Microtus guentheri, Microtus hartingi, Geometrik Morfometri, Türkiye

ABSTRACT
The genus Microtus (Schrank, 1798), which belongs to the Cricetidae family, is widespread
in the Palearctic region. Today it is represented with more than 70 species. The genus
Microtus, one of the most branched groups in the mammalian group, is widely used in
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taxonomic studies. 12 Microtus species, 2 of which are endemic, are widespread in Turkey.
There are problems in the Microtus taxonomy due to its external morphological similarities
and its karyotypically similarity or variation.
In this study, geometric morphometric analysis was used to determine the formal differences
in the skull and mandibular bones of Microtus guentheri (Danford et al., 1880) and Microtus
hartingi (Barret-Hamilton, 1903), which are similar in morphology and karyology.
Examples of M. hartingi species Konya (n = 3), Aksaray (n = 1), Tokat (n = 7) and Balıkesir
(n = 1), İzmir (n = 1) examples of M. guentheri are Kilis (n = 22), Gaziantep (n = 5) and
Kahramanmaraş (n = 5), a total of 45 adult samples (Microtus harting, n = 13; M. guentheri, n
= 32) obtained as a result of field studies carried out in cities were used. The TPS file was
created by placing the samples on the dorsal side of the skull with 14, 18 on the ventral side,
and 13 on the mandible with the Thin Plate Spline (TPS) program. With the MorphoJ
program, landmarks were overlapped and standardized. The two types were compared using
canonical analysis of variance (CVA) via the MorphoJ program, discriminant function
analysis (DFA) with the PAST program, and ANOVA tests.
As a result of the correct classification analysis in the PAST program, it was found that the
specimens were classified 100% correctly with respect to the dorsal, ventral and mandible
bones. As a result of comparing Microtus guentheri and Microtus hartingi, which are similar
in terms of external morphological and karyotypically features, it was found that the dorsal,
ventral and mandibular bones differ in shape from each other (p <0.05). As a result of the
discriminant function analysis and the canonical analysis of variance, it was found that the
two species could be separated in a statistically significant manner.
Keywords: Microtus guentheri, Microtus hartingi, Geometric Morphometry, Turkey
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ND-YAG LAZER VE KONVANSİYONEL CERRAHİ İLE YAPILAN
FRENEKTOMİ OPERASYONU SONRASI İYİLEŞMENİN KARŞILAŞTIRMALI
OLARAK İNCELENMESİ: BİR OLGU SUNUMU
COMPARATIVE EVALUATION OF HEALING AFTER FRENECTOMY WITH ND-YAG
LASER AND CONVENTIONAL SURGERY: A CASE REPORT
Rasul GULİYEV
Araş.Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doğukan SEVLİ
Araş.Gör. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
ÖZET
Amaç: Frenilum dudak ve yanaklardan oral mukoza veya yapışık dişetine uzanabilen, periosta
bağlanan kas ve bağ dokusu liflerinden oluşan fizyolojik-anatomik bir yapıdır. Bazı hastalarda
frenilum yüksek seviyede bağlanarak fonksiyonel ve/veya estetik problemlere neden olabilir.
Bu gibi durumlarda cerrahi olarak alınması gereklidir. Frenektomi konvansiyonel olarak
uygulandığında primer kapama için sütür gerektirir ve sonrasında kanama, şişlik ve ağrı
görülebilir. Lazer uygulaması, kanama olmaması, sütür gerektirmemesi ve hasta konforu
açısından tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı konvansiyonel ve Nd-Yag lazer cerrahisi
ile yapılan frenektomi işlemi sonrasında iyileşme hızı, ağrı, konuşma ve çiğneme güçlüğü
açısından
işlemlerin
değerlendirilmesidir.
Olgu tanımlaması: Vaka-1, 18 yaşında kadın, vaka-2, 22 yaşında erkek hastadır. Uzun
frenulum bağlantısından dolayı ileride oluşabilecek sorunları önlemek için frenektomi
operasyonu planlanmıştır. Vaka-1’de konvansiyonel cerrahi ile yapılan frenektomi
operasyonu sonrası bölge 3-0 ipek sütur ile primer kapatılırken vaka-2’de Nd:Yag lazer
kullanılarak sütur kullanılmamış ve yara bölgesi sekonder iyileşmeye bırakılmıştır. Ameliyat
sonrası 1. haftada yara bölgeleri kontrol edilmiştir.
Sonuç: Ameliyat sonuçları 1. haftada alınan fotoğraflar ile görsel olarak değerlendirildiğinde;
vaka 2’de lazer ile yapılan frenektomi bölgesinde daha hızlı bir iyileşme görülmektedir.
Hastalardan alınan geri bildirimlerde de vaka 2’de post-operatif hasta memnuniyeti daha
yüksek bulunmuştur. Daha güvenilir sonuçlar için daha fazla hasta sayısı ve desteklemek
amacıyla histolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Frenektomi, Konvansiyonel Cerrahi, Nd:Yag Lazer
ABSTRACT
Frenilum is a physiological-anatomical structure consisting of muscle and connective tissue
fibers that can extend from the lips and cheeks to the oral mucosa or attached gingiva and
connect to the periosteum. In some patients, frenulum may bind at high levels, causing
functional and aesthetic problems. In such cases, it must be surgically removed. When
frenectomy is performed conventionally, it requires sutures for primary closure, and
subsequent bleeding, swelling, and pain may occur. Laser application is preferred for not
bleeding, not requiring sutures and patient comfort. The aim of this study is to evaluate the
procedures in terms of recovery rate, pain, speech and chewing difficulties after frenectomy
performed with conventional and Nd-Yag laser surgery.
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Case-1 is an 18-year-old female, case-2, a 22-year-old male patient. A frenectomy operation
has been planned to prevent future problems due to the long frenulum connection. In case-1,
after the frenectomy operation performed with conventional surgery, the area was closed
primarily with 3-0 silk suture and in case-2, Nd: Yag laser was used and the wound area was
left for secondary healing. Wound areas were checked in the 1st week after surgery.
The results of the surgery are evaluated visually with the photos taken at 1 week; In case 2, a
faster recovery is seen with laser frenectomy. In the feedback received from the patients,
postoperative patient satisfaction was found to be higher in case 2. For more reliable results,
more patient numbers and histological studies are needed.
Keywords: Frenectomy, conventional surgery, Nd-YAG laser

1-Cobb CM. Lasers in Periodontics: A Review of the Literature, J Periodontol 2006;77:545564.
2-Coleton S. Lasers in surgical periodontics and oral medicine. Dent Clin North Am
2004;48:937-962.
3-Newman MG, Takei HH, Carranza FA. Carranza’s Clinical Periodontology- 9th edition.
Philadelphia, Pennsylvania: W. B. Saunders Co 2002;58:749-753.
4-Kuru B, Yılmaz S. Lazer ve Periodontoloji. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi 2002;68-77..
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İBN HİŞÂM’A GÖRE HAZİF YOLUYLA TEVÎLİN ŞARTLARI
THE CONDITIONS OF TA'WÎL THROUGH OMIY/HAZF ACCORDING TO IBN
HISHAM
Öğr. Gör. Dr. Şehmus ÜNVERDİ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-0176-2109
ÖZET
Bu çalışmada İbn Hişâm’ın (ö. 761/1360) hazif yoluyla te’vîlin şartları konusundaki görüşleri
ele alınmaktadır. Nahiv ilminde te’vîl, kaide dışı kullanımları kaide altına alma şeklinde
tanımlanmıştır. Bu amaçla başvurulan yollardan biri de haziftir. Bağlamdan ya da durumdan
anlaşılan bir sözcüğün delalet etmesiyle bir kelimenin cümleden düşürülmesi şeklinde
tanımlanan hazfe kaide ya da anlam açısından bir eksiklik olduğunda başvurulmaktadır. İbn
Hişâm hazif yoluyla te’vîle başvurulması için bazı şartlar koşmuştur.
İbn Hişâm’a (ö. 761/1360) göre hazif, “sınâ’î” olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
Ona göre birinci tür hazif, nahivciler tarafından bilinebilir. İbn Hişâm, sınâ’î hazif ile
kaidelere dayalı olan, sınâ’î olmayan hazifle de anlamla ilişkili hazfi kastetmiş olmalıdır. Zira
birinci türe verdiği örnekler muzâri fiille yemin edilmeyeceği, muzâri fiilin hâl olduğunda
başında vâv-ı hâliyye bulunamayacağı, mansûb kelimenin merfû kelimeye atfedilemeyeceği
gibi konularla ilgilidir. Buna binaen İbn Hişâm’a göre hazif yoluyla yapılan teʾvîllerin
bazısının anlamla, bazısının da kaideyle ilişkili olduğu ifade edilebilir.
İbn Hişâm, sınâ’î olmayan hazif yoluyla te’vîli söz dışı/hâlî ve söz içi/makâlî bir delil bulunan
hazif şeklinde ikiye ayırmıştır. O, kırbacı kaldıran birine “ زيدًا/ Zeyd’i (döv!)” denmesini hâlî
delile, “ ُ َم ْن أَض ِْرب/ Kimi döveyim?” diye soran birine  زَ ْيدًا/ Zeyd’i” şeklinde cevap verilmesini,
makâlî delile örnek olarak vermiştir. Bu durumda teʾvîl,  اِض ِْربْ زَ ْيدًاşeklindedir.
İbn Hişâm’a göre, aşağıdaki durumlarda hazif yoluyla te’vîl yapılmamalıdır:
1. Hazfedilen kelime, bütünün ayrılmaz bir parçası olmaması: Buna göre fâil, nâibu’l-fâil vb.
hazfedilemez.
2. Mahzûfun müekked olmaması: Zira hazif işleminde ihtisar/kısaltma amaçlanmaktadır.
Tekitte ise sözü uzatarak/fazla kelime kullanarak anlamı vurgulama amaçlanmaktadır.
3. Hazfe konu olan kelimede ihtisar bulunmaması: Bu nedenle isim fiiller hazfedilmez.
4. Mahzûfun zayıf amillerden olmaması: Bu nedenle de fiili cezmeden ya da naspeden edatlar,
hazfedilmez. Çünkü bu edatlar/amiller hazfedildiklerinde amel etmezler.
5. Mahzûf kelimenin, ʿivaḍ (başka bir kelimenin yerine kullanılmış) olmaması: Başka bir
kelime ya da harfin yerine kullanılan kelimelerin hazfi karışıklığa yol açacaktır.
6. Hazif işleminin, âmili amelden alıkoymaması:
7. Hazif işleminin, kuvvetli amil varken, zayıf bir âmilin amel etmesi sonucuna götürmemesi:
İbn Hişâm’ın saydığı yukarıdaki hususlara binaen hazif yoluyla te’vîl yapılırken anlam, kaide
ya da amil nazariyesine riayet edilmelidir. Yukarıdaki hususlardan mahzûf tekit olmaması,
ihtisar bulunmaması durumları anlama dayanmaktadır. Mahzûfun, bütünün bir parçası
olmaması, hazifle amilin amelden alıkonmaması, zayıf amilin amel ettirilmemesi ve
hazfedilmemesi hususları da kaide ya da amil nazariyesine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, nahiv, te’vîl, hazif, İbn Hişâm.
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ABSTRACT
In this study, the views of Ibn Hisham (d. 761/1360) on the conditions of ta'wil through omit
are discussed. In the science of Nahv, ta'wil is defined as taking the non-pedestal usage under
the rule. One of the ways used for this purpose is omit. Omit/hazf, which is defined as
dropping a word from a sentence with the signification of a word understood from the context
or situation, is used when there is a deficiency in terms of rule or meaning. Ibn Hisham has
stipulated some
According to Ibn Hisham (d. 761/1360), hazf is divided into two as rully and unrully.
According to him, the first kind of hazf can be known by nahv scholars. By Ibn Hisham, he
must have meant hegemony, which is based on rules and is related to meaning with nonindustrial hazf. For the examples, he gave to the first type are related to issues such as not
being able to swear an oath with an evil deed, that an ill-mannered verb cannot be found at the
beginning of it, and that the word mansub cannot be attributed to the word merfu.
Accordingly, it can be stated that some of the incentives made by means of burial are related
to meaning and some to the rule.
Ibn Hisham divided it into two as non-verbal / verbal by means of non-examination and as if
there is a verbal / verbal evidence. Finding non-verbal or verbal evidence: If someone who
lifts the whip is called " زيدًا/ Zayd (beat!)", The evidence is " ُ َم ْن أَض ِْرب/ Whom do I beat?" The
answer to someone who asks " زَ ْيدًا/ Zeyd" can be given as an example of reasonable evidence.
In this case, ta'wil is in the form of اِض ِْربْ زَ ْيدًا.
According to Ibn Hisham, it should not be taught through hazf in the following cases:
1. The word attributed is not an integral part of the whole: According to this, agency, subject,
so-called subject, etc. not possible.
2. Absence of confidentiality: Because exclusion / shortening is aimed in the preparatory
process. There is an extension of the word in the intervention.
3. Lack of specialization in the word subject to digest: Therefore, noun verbs are not digested.
4. Absence of weak agents ingested: For this reason, Prepositions without actual punishment
or making a conquest are not digested.
5. The verbose word is not used as a substitute for another word.
6. Digesting process, not preventing agent from deeds.
7. Not to lead to conclude that a weak agent acts the digesting process.
It can be said that, in accordance with the above points mentioned by Ibn Hisham, it is applied
based on the theory of meaning, rule or act by interpretation through deliberation. Lack of
uniformity in the above note, the absence of specialization is based on the meaning of the
terms. The conditions of not being a part of the whole, not being prevented from deeds, not
treating and not treating the weak agent are also based on the rule or the theory.
Keywords: Arabic language, grammar, grammatical interpretation, omit, Ibn Hisham.
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ÇİKOLATALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN İN
VİTRO SİNDİRİMDE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF MALONDIALDEHYDE (MDA) BIOACCESSIBILITY IN
CHOCOLATES BY IN VITRO DIGESTION
Tuğçe AKSOY
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-8236-4371
Doç. Dr. Jale ÇATAK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-2718-0967
Doçent Dr. Mustafa YAMAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-9692-0204
Öğretim Görevlisi Halime UĞUR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-5094-5828
Ömer Faruk MIZRAK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-0389-5626
Esra YILDIRIM SERVİ
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,ORCID: 0000-0002-2932-4215
ÖZET
Malondialdehit (MDA), bir dizi enzimatik veya enzimatik olmayan lipid peroksidasyonun ana
toksik ürünüdür. Biyoaktif olan zararlı bileşik hücrede metabolize edilir ya da hücrenin diğer
bölümlerine hasarı yayar. DNA ve proteinler ile reaksiyona girme yeteneği yüksektir. Bu
sebeple oksidatif stresin ilişkilendirildiği kanser türleri, Alzheimer, Parkinson, diyabet ve
kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde yer almaktadır. Gıdalarda, saklama koşulları ve
yağ asidi bileşimlerine bağlı olarak MDA miktarı değişkenlik gösterir. Çikolata geniş kitlelere
hitap eden, tüketim miktarı yüksek bir üründür. Bu çalışmanın amacı, piyasada genellikle sık
tercih edilen çikolata çeşitlerinin içeriğindeki MDA miktarlarının tespit edilmesi ve in vitro
biyoerişilebilirliğinin incelenmesidir. Çalışmada 10 farklı çikolata örneği İstanbul’ daki
marketlerden satın alınmıştır. Çikolata örneklerindeki MDA miktarları HPLC yöntemi ile
belirlenmiştir. İn vitro analiz için sindirimde kullanılan enzimler (safra, lipaz, müsin, serum
albümini) solüsyon haline getirilip sırasıyla uygun şartlarda (pH, ortam sıcaklığı vb.) inkübe
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çikolata örneklerinin sindirim öncesi MDA miktarları
1188 – 1993 µg/100 g aralığında bulunurken, sindirim sonrası miktarları 104 – 427 µg/100 g
aralığında tespit edilmiştir. Biyoerişilebilirlik oranları %6 – 31 aralığındadır. Başlangıçta,
sindirim öncesi en yüksek MDA miktarı sütlü çikolatada (1993 µg/100 g) bulunurken, en
düşük MDA miktarı beyaz çikolatada (1188 µg/100 g) tespit edilmiştir. Sindirim sonrası
MDA miktarları karşılaştırıldığında ise en yüksek fındıklı-üzümlü çikolatada (427 µg/100 g),
en düşük ise fındıklı çikolatada (104 µg/100 g) tespit edilmiştir. Biyoerişilebilirlik oranına
göre en yüksek oran fındıklı- üzümlü çikolatada (%31) olmasına karşın en düşük oran fıstıklı
çikolatada (%7) belirlenmiştir. MDA’ların insanlar üzerindeki mutajenik ve kanserojen
etkileri literatürde sıklıkla bildirilmiştir. Kronik hastalıklardan başta diyabet ve
kardiyovasküler hastalıklar ile MDA’ların ilişkisini gösteren birçok araştırma mevcuttur.
Sonuç olarak, işlenmiş gıdalarda MDA miktarlarının tespit edilmesi ve biyoerişilebilirliğinin
incelenmesi, sağlığın devamlığının sağlanmasına ek olarak yaşam kalitesi için de önemlidir.
MDA oluşumunu önlemek ya da azaltmak için gıdadaki yağ asidi oranı, gıda işleme prosesleri
ve saklama koşularının uygunluğu dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çikolata, MDA, Biyoerişilebilirlik
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ABSTRACT
Malondialdehyde (MDA) is the main toxic product of several enzymatic or non-enzymatic
lipid peroxidation. Bioactive harmful compounds which are metabolized in cell damage or
spread damage to other parts of the cell. For this reason, cancer types associated with
oxidative stress are involved in the pathogenesis of Alzheimer's, Parkinson's, diabetes, and
cardiovascular diseases. The amount of MDA varies depending on the storage conditions and
fatty acid composition in foods. Chocolate is a product with a high consumption rate that
appeals to large masses. This study aims to determine the amount of MDA in the content of
chocolate varieties, which are generally preferred in the market, and to examine theirs in vitro
bioaccessibility. In the study, 10 different chocolate samples were purchased from markets in
Istanbul. MDA amounts in chocolate samples were determined by the HPLC method. For in
vitro analysis, enzymes used in digestion (bile, lipase, mucin, serum albumin) were brought
into the solution and incubated under appropriate conditions (pH, temperature, etc.),
respectively. As a result of the analysis, before digestion, the MDA amount of the chocolate
samples was found between 1188 – 1993 µg/100 g, while the amount was found in the range
of 104 – 427 µg/100 g after digestion. Bioaccessibility rates are in the range of 6 – 31%.
While the highest pre-digestion MDA amount was found in milk chocolate (1993 µg/100 g),
the lowest amount was detected in white chocolate (1188 µg/100 g). When the post-digestion
MDA amounts were compared, the highest was found in hazelnut-grape chocolate (427
µg/100 g); and the lowest was detected in hazelnut chocolate (104 µg/100 g). According to
the bioaccessibility rate, the highest rate was found in the hazelnut-raisin chocolate (31%),
whereas the lowest rate was found in the pistachio chocolate (7%). Mutagenic and
carcinogenic effects of MDAs on humans are frequently stated as a result of literature
reviews. Many studies have been associated with chronic diseases, especially diabetes, and
cardiovascular diseases. In conclusion, the determination of MDA amounts in processed foods
and examining their bioaccessibility is essential for quality of life and maintaining health
continuity. To prevent or reduce MDA formation, the fatty acid content in food, food
processing, and the suitability of storage conditions should be taken into account.
Keywords: Chocolate, MDA, Bioaccessibility
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MUNDELL-TOBİN ETKİSİ ÇERÇEVESİNDE “KIRILGAN BEŞLİ” İÇİN
ENFLASYON BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE INFLATION-GROWTH RELATIONSHIP FOR THE "FRAGILE
FIVE" IN THE FRAMEWORK OF THE MUNDELL-TOBIN EFFECT
Dr. Öğretim Üyesi Yavuz TURGUTER
Marmara Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-5930-2383
Arş. Grv. Dr. Hakan KAYA
Bitlis Eren Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-9084-6987
ÖZET
Dünya ekonomisinde 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi enflasyonu küresel ölçekte önemli
bir mesele haline getirmiştir. Söz konusu durum bağlamında arz yanlı iktisat görüşünün ortaya
çıkmasıyla birlikte enflasyon büyüme ilişkisi de daha dikkat çeken bir hal almıştır.
Günümüze değin farklı ülke ve ülke grupları için enflasyon büyüme ilişkisi incelene gelmiştir.
Literatürde bu ilişki için enflasyondan büyümeye yönelik olarak farklı ülkeler, ülke grupları
ve dönemler için negatif ya da pozitif yönde bağlantılar ortaya konulmuş olmakla birlikte,
bazı çalışmalarda ise böyle bir ilişkinin var olmadığına yönelik bulgular da elde edilmiştir.
Bu çerçevede çalışmanın amacı, “Kırılgan Beşli” olarak nitelenen Brezilya, Endonezya,
Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye ekonomileri için 2000-2017 dönemine ait veriler ile
enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Mundell-Tobin modeli dikkate alınarak
incelenmiştir. Bu kapsamda enflasyon, sabit sermaye yatırımları, hükümet harcamaları,
hükümet borç stoğu, ekonominin dışa açıklığı ve banka sisteminin özel sektöre kredileri
değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi analiz edilmiştir.
Çalışmada GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu) ve Sabit Etkiler Metodu kullanılarak
enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Mundell-Tobin modeli çerçevesinde analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgular, “Kırılgan Beşli” olarak nitelenen ülkelerde enflasyon ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Mundell-Tobin etkisinin tersi yönde bir sonuç
verdiğini göstermektedir.
GMM model sonuçlarına göre hükümet harcamaları, hükümet borç stoğu ve banka sisteminin
özel sektöre kredileri değişkenleri ile ekonomik büyüme arasında negatif ve istatistiksel
olarak anlamlı ilişki olduğu; ayrıca sabit sermaye yatırımları ve ekonominin dışa açıklığı
değişkenleri ile ekonomik büyüme arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
tespit edilmiştir.
Yüksek enflasyon ve cari açık problemi yaşayan bu ülke grubunun ekonomik büyüme için
ihtiyaç duyduğu finansal sermaye hareketleri gerçekleşmemektedir. Bu nedenle bu ülke
grubunun büyüme performansındaki kırılganlık artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon Büyüme İlişkisi, Mundell Tobin Etkisi, Kırılgan Beşli
Ülkeleri.
ABSTRACT
The oil crisis of the 1970s made inflation an important issue in the global economy. In the
context of this issue, with the emergence of the supply-side economics view, the inflationgrowth relationship has become more remarkable.
Until today, the relationship between inflation and growth has been analyzed for different
countries and country groups. As well as there are negative or positive links for different
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countries, country groups and periods for this relationship from inflation to growth in the
literature, some studies have found that there is no such a relationship.
This study thus aims to examine the relationship between inflation and economic growth for
the economies of Brazil, Indonesia, India, South Africa and Turkey, which are described as
the “Fragile Five”, for the period 2000-2017, considering the Mundell-Tobin model. In this
regard, the effects of inflation, fixed capital investments, government expenditures,
government debt stock, the openness of the economy and private sector loans of the banking
system on economic growth have been analyzed.
In this study, the relationship between inflation and economic growth was analyzed using the
model GMM (Generalized Moments Method) and Fixed Effects Method within the scope of
the Mundell-Tobin model. The findings show that the relationship between inflation and
economic growth in countries called the “Fragile Five” provides an opposite result to the
Mundell-Tobin effect.
According to the GMM model results, there is a negative and statistically significant
relationship between the variables of government expenditures, government debt stock, and
private sector loans of the banking system and economic growth. It has also been found that
there is a positive and statistically significant relationship between fixed capital investments
and economic openness variables, as well as economic growth.
The financial capital movements needed by this country group, which is experiencing high
inflation and current account deficit, for economic growth, are not realized. Therefore, the
fragility in the growth performance of this country group is increased.
Keywords: Inflation Growth Relationship, Mundell Tobin Effect, Fragile Five Countries.
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ÇELİK LİFLERİN BETON DÖŞEMELERİN DARBE DİRENCİNE ETKİSİ
EFFECTS OF STEEL FIBERS ON IMPACT RESISTANCE OF CONCRETE BEAMS
Necip Altay EREN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, ORCID NO: 0000-0003-1421-4619

ÖZET
Beton ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan yapı malzemesidir. Betonun basınç kuvvetine
karşı yüksek mukavemeti sahip olmasına rağmen, çekme kuvvetlerine karşı dayanımı yok
denecek kadar düşüktür. Dinamik yükler yapılar ve yapı elemanları üzerinde çekme etkisi
yaratan yüklerden arasındadır. Yapıları etkileyen bu dinamik yüklerden biride darbe (çarpmaçarpışma) yükleridir. Deprem dalgası, çeşitli araçların yapılara ya da yapı elemanlarına
çarpması, yapılarda oluşacak patlama olayları gibi gerçek hayatta karşılaşılan birçok örnek
vardır. Bu yüzden, beton yapıların ve yapı elemanlarının çekme kuvvetlerine karşı
dayanımının arttırılması konusu önem kazanmaktadır.
Bu makale, çelik liflerin beton döşemelerin darbe yüklerine karşı darbe direnci üzerindeki
etkisini gözden geçirmektedir. Çelik lifli beton döşemeler, geleneksel beton içinde kullanılan
malzemelerden ve çelik liflerden oluşan kompozit bir yapıdır. Beton içinde çelik lif
kullanılması, beton döşemede oluşacak çatlakları azaltmak, döşemenin darbe direncini
attırmak ve geleneksel donatının uygulanamadığı durumlar için kullanılabilir. Öncelikle, bu
konuda yapılan çalışmalar kapsamlı olarak incelenmiştir ve yapılan çalışmalarda ki önemli
bulgular tablo şeklinde özetlenmiştir. Yapılan çalışmalar, çelik liflerin tipi, çelik liflerin beton
içinde kullanılan miktarları, çelik liflerin uzunluk/çap oranları ve döşemelerin darbe direnci
belirlenirken uygulanan test yöntemleri dikkate alınarak özetlenmiştir. Yapılan çalışmaların
incelenmesi sonucunda, çelik liflerin tipi, çelik liflerin uzunluk/çap oranı ve beton döşemede
kullanılan çelik liflerin oranı beton döşeme elemanların darbe direncini etkileyen önemli
faktörler olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra, incelenen çalışmalarda çelik liflerin beton
döşeme elemanlarının darbe direncini arttırmasının nedenleri, beton döşeme karışımında
kullanılan çelik liflerin tipi, çelik liflerin uzunluk/çap oranının ve karışımda kullanılan
miktarının darbe direncinin artması üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Ayrıca, incelenen
çalışmalarda, beton döşemelerin karışımındaki çelik liflerin oranları arttıkça betonun
akışkanlığını azalttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Darbe direnci, çelik lif, beton döşeme
ABSTRACT
Concrete is the most used structural material in our country and in the world. Although
concrete has high compressive strength, its tensile strength is almost nonexistent. Dynamic
loads are among the loads that create the tensile force on structures and structural elements.
One of these dynamic loads affecting the structures is impact loads. There are many real-life
examples such as earthquake waves, vehicles hitting structures or structural elements, and
explosion events in structures. Therefore, increasing the strength of concrete structures and
structural elements against tensile forces becomes important.
This article reviews the effect of steel fibers on the impact resistance of concrete slabs against
impact loads. Concrete slabs with steel fibers are a composite structure consisting of materials
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used in conventional concrete and steel fibers. The use of steel fiber in concrete can be used to
reduce cracks in the concrete slabs, increase the impact resistance of the slabs and in
situations where conventional reinforcement cannot be applied. Firstly, the studies on this
subject were examined in detail and the important datas of the studies were summarized in the
form of a table. The previos studies are summarized by taking into account the type of steel
fiber, the amount of steel fibers used in concrete, the aspect ratio of steel fibers and the test
methods applied when determining the impact resistance of the slabs. As a result of the
examination of the studies, it has been determined that the type of steel fibers, the aspect ratio
of the steel fibers and the steel fibers amount used in concrete slabs are important factors
affecting the impact resistance of concrete slabs elements. Then, the effects of the types, the
aspect ratio and the amount of the steel fibers used in the slabs on the increasing impact
resistance of concrete slabs and the reasons to increase the impact resistance of the steel fiber
of the concrete slabs elements were determined in the examined studies. In addition, it has
been determined that as the steel fiber volume ratios in the mixture of concrete slabs increase,
the flowability of concrete decreases in the examined studies ,
Keywords: Steel fiber, impact resistance, concrete slabs
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Tİ13Nb13Zr ALAŞIMININ MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE YAŞLANDIRMA
SÜRELERİNİN ETKİSİ
EFFECT OF THERMAL AGING TIME ON THE MICROSTRUCTURE OF THE
Ti13Nb13Zr ALLOY
Öğr. Gör. Ali Kemal ASLAN
Munzur Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-6390-9009
Dr. Öğr. Üyesi Erkan BAHÇE
İnönü Üniversitesi, ORCID. 0000-0001-5389-5571
ÖZET
Ticari saf Titanyum ve alaşımları sahip oldukları düşük yoğunluk ve üstün mekanik
özellikleri nedeniyle biyomedikal uygulamalarda uzun yıllardır kullanılmaktadırlar. Ortopedik
eklem implantı uygulamalarında ticari saf Titanyum düşük mekanik dayanımı nedeniyle
tercih edilmezken, bu uygulamaların büyük çoğunluğunda Ti6Al4V alaşımı kullanılmaktadır.
Ancak, bu alaşımın bileşiminde içerdiği Alüminyum ve Vanadyum elementlerinin uzun
dönem kullanımlarda vücut sıvısına salınımlarının çeşitli sitotoksik etkilere neden olduğu
klinik sonuçlarla bildirilmiştir. İçeriğinde sitotoksik element bulundurmayan ve daha düşük
elastikiyet modülü sayesinde daha yüksek biyomekanik uyumluluğa sahip olan Ti13Nb13Zr
alaşımı bu malzemeye alternatif olarak geliştirilmiştir. Bir beta tipi Titanyum alaşımı olan
Ti13Nb13Zr alaşımı alfa ve alfa+beta tipi Titanyum alaşımlarının aksine ısıl işlemle mekanik
özellikleri değiştirilmeye elverişli bir alaşımdır. Bu çalışmada Ti13Nb13Zr alaşımı 950 °C
sıcaklıkta katı çözeltiye alma işlemi yapılmış, ardından ayrı ayrı havada ve suda
soğutulmuştur. Daha sonra hava da ve suda ayrı ayrı soğutulan numuneler 400 °C sıcaklıkta
sırasıyla bir, iki ve üç saat yaşlandırma işlemine tabi tutulmuşlardır. Gerekli metalografik
işlemlerden geçirilen numunelerin yüzeyleri optik mikroskop ile görüntülenerek yaşlandırma
işleminin mikroyapı özelliklerine etkileri incelenilmiştir. Katı çözeltiye alma işlemi
sonrasında, beta fazları içerisinde, havada soğutulan numunelerde suda soğutulan numuneye
kıyasla daha fazla miktarda sıkı düzen hegzagonal kristal yapıda martenzitik α’ fazı çökeldiği
görülmüştür. Yaşlandırma işlemleri sonrasında, artan yaşlandırma süreleriyle havada
soğutulmuş olan numunede çok daha ince taneli martenzitik yapı elde edildiği tespit
edilmiştir. Yaşlandırma işlemlerinin alaşımın mekanik özelliklerine etkilerinin
incelenebilmesi amacıyla yapılan sertlik ölçümlerinde elde edilen sonuçlar, havada soğutulan
ve 400 °C’ de üç saat yaşlandırmaya tabi tutulan numunenin en yüksek sertliğe sahip
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ti13Nb13Zr alaşımı, Yaşlandırma işlemi, Mikroyapı, Sertlik
ABSTRACT
Commercial pure Titanium and its alloys have been used in biomedical applications for many
years due to their low density and superior mechanical properties. While commercial pure
Titanium has not been preferred for orthopedic implant applications due to its low mechanical
strength, Ti6Al4V alloy is used mostly majority of these applications. However, it is reported
as a result of clinical case studies that the release of Al and V elements into the body fluid
from the alloy caused various toxic effects in long term. Ti13Nb13Zr alloy was developed as
an alternative to this alloy, with no cytotoxic compound in content, has a lower elastic
modulus so which leads to more biomechanical comfortability. Ti13Nb13Zr alloy, which is a
beta type Titanium alloy, is an alloy suitable for changing its mechanical properties by heat
treatment, unlike alpha and alpha + beta type Titanium alloys. In this study, Ti13Nb13Zr
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alloy was subjected to a solid solution treatment at 950 C, later cooled down with water and
air separetaley. Then, air-cooled and water quenched samples were subjected to thermal aging
treatment at 400 C temperature for one, two, and three hours dwelling times. Effects of the
thermal aging treatment on the microstructure of the samples were investigated by optical
microscope after the required metallographic process was performed on the surfaces. It is
observed that the precipitation amount of close-packed hexagonal structure α’ phase in the β
phase structure formed in the air-cooled sample was more than the water-quenched sample.
After thermal-aging processes, it was determined that a much finer-grained martensitic
structure was obtained in the sample cooled in air with increasing thermal-aging times. The
results obtained from the hardness measurements made in order to examine the effects of
aging processes on the mechanical properties of the alloy, showed that the sample cooled in
air and aged at 400 ° C for three hours has the highest hardness.
Keywords: Ti13Nb13Zr alloy, Aging treatment, Microstructure, Hardness
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NO6PC10H16 TEK KRİSTALİNİN DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF NO6PC10H16 SINGLE
CRYSTAL
Dr. Öğretim Üyesi Can Doğan VURDU
Kastamonu Üniversitesi, ORCID. 0000-0002-5179-1266
Prof. Dr. Mehmet BİREY
Ankara Üniversitesi, ORCID. 0000-0003-0423-347X
ÖZET
Bu çalışmada, fosfor merkezli NO6PC10H16 fosfonat türevinin yapısına ve özelliklerine ait
deneysel analiz ve teorik hesaplamalar yapılmıştır. Spektroskopik analizi deneysel olarak
Elektron Spin Rezonans (ESR) metoduyla incelendi. Deneysel olarak elde edilen NO6PC10H16
örneğinin tek kristallerinin Elektron Spin Rezonans deneyleri manyetik alanın değişik
yönelimleri için yapıldı. Alınan spektrumlar üzerindeki yapılan ölçümler, yarılma sayısı ve
yarılma şiddetleri OṖ(OCH2CH3)2 radikalinin oluştuğunu gösterdi. Spektroskopik yarılma
sabitinin izotropik değeri g=2,020 olarak bulundu. Ayrıca izotropik etkileşme sabitleri ap=48,
aH=12 Gauss bulundu. Bu değerler literatürle karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu gözlendi. Ayrıca
araştırmanın teorik kısmında, hesaplamalar Yoğunluk fonksiyonel teori (DFT) yöntemi
kullanılarak yapıldı. Yapılan hesaplamalarda molekülün kararlı durumuna ait bağ uzunlukları
ve bağ açıları gibi fiziksel özellikler ve EHOMO ve ELUMO enerjileri, EHOMO ve ELUMO arasındaki
enerji farkı (E), iyonlaşma enerjisi (IE), mutlak elektronegatiflik (χ), mutlak sertlik (η),
yumuşaklık (σ) gibi elektronik ve moleküler özellikler ortaya çıkartılmıştır. Moleküle ait IR
spektrum analizi de DFT yöntemi ile teorik olarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ESR, DFT, Fosfonat türevi
ABSTRACT
In this study, experimental analysis and theoretical calculations of the structure and properties
of phosphorus-centered NO6PC10H16 phosphonate derivative have been made. Spectroscopic
analysis was experimentally investigated by the Electron Spin Resonance (ESR) method.
Electron Spin Resonance experiments of the single crystals of the experimentally obtained
NO6PC10H16 molecule were performed for different orientations of the magnetic field.
Measurements, cleavage number, and cleavage intensities on the taken spectra showed that
OṖ(OCH2CH3)2 radical was formed. The isotropic value of the spectroscopic splitting constant
was found as g = 2,020. In addition, isotropic interaction constants were found ap=48, aH=12
Gauss. These values were compared with the literature and were found to be consistent. Also,
in the theoretical part of the research, the calculations were made using the Density functional
theory (DFT) method. In the calculations made, physical properties such as bond lengths and
bond angles of the stable state of the molecule and electronic and molecular properties such as
EHOMO and ELUMO energies, the energy difference between EHOMO and ELUMO (E), ionization
energy (IE), absolute electronegativity (χ), absolute hardness (η), softness (σ) have been
revealed. The IR spectrum analysis of the molecule was theoretically made by the DFT method.
Keywords: ESR, DFT, Phosphonate derivative
INTRODUCTION
It is very important to explain interaction with matter and electromagnetic radiation. When the
matter interacts with electromagnetic radiation, the structure of the matter and the structural
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defects is analyzed. It is made up of matter, atoms, and molecules. The structure of atoms and
molecules can be fully elucidated using spectroscopic methods. Atoms and molecules have
magnetic dipoles. Such atoms and molecules show paramagnetic properties. Those that do not
have a magnetic dipole are diamagnetic. Spectroscopic information about the inner world of
the atom and the molecule is obtained as a result of the interaction of magnetic dipoles with the
magnetic field and the separation of the atom and molecule into energy levels and then the
energy transitions between these levels. This scientific analyzing method using the magnetic
field is called Magnetic Resonance Spectroscopy. Dipoles found in the structure of the atom
and molecule arise from unpaired electrons and nuclei with an angular momentum greater than
zero. Therefore, the spectroscopic examination performed as a result of the interaction of the
magnetic field electron with the dipole formed is called ESR, and the spectroscopy performed
as a result of the interaction with the dipole formed by the nucleus is called NMR spectroscopy
[1]. With the electron spin resonance method, atomic and molecular systems with unpaired
electrons, lattice defects, negative and positive ions, color centers can be examined [1].
The highest occupied molecular orbital (HOMO), and the lowest unoccupied molecular orbital
(LUMO), known as frontier orbitals, play a significant role in the specification of their
molecular reactivity or stability. Besides, frontier molecular orbital (FMO) theory can be useful
in predicting the interaction center of molecules [2]. According to Koopmans theorem [3, 4],
both the ionization potential (I) and the electron affinity (A) [5] relate to the energies of the
HOMO and the LUMO. Moreover, energy gap (E) [6], chemical potential () [7],
electronegativity (), chemical hardness ()[8,9], softness () [6,8,10,11,12,13], and global
electrophilicity index () [14,15] are also calculated by using EHOMO and ELUMO. These values
are an important role to determine the chemical properties of the molecules.
Molecular Electrostatic Potential (MEP) plays an important role to define the electrostatic
interaction among atoms of the molecule. The reactivity capability of the molecule can be
studied by using ESP which also shows the electrophilic and nucleophilic properties of the
molecule [16]. The electronic charge analysis is important because of the binding capability of
the molecule.
In this study, The NO6PC10H16 single crystal was obtained experimentally to investigate by the
Electron Spin Resonance (ESR) method. In addition to the experimental study, the NO6PC10H16
molecule has been optimized by using Gaussian 09 program [17]. In the theoretical part of the
research, physical properties such as bond lengths and bond angles of the stable state of the
molecule and electronic and molecular properties such as EHOMO, ELUMO energies, Ionization
potential (I), electron affinity (A), energy gap (E), electronegativity (), the chemical hardness
(), the chemical softness (), the chemical potential (), and the global electrophilicity index
() have been calculated. Besides, the Molecular Electrostatic Potential surface and IR
spectrum have been obtained.
MATERIAL AND METHOD
Experimental Method
The crystals used in our experiments were obtained in the laboratories of the Faculty of Science,
Physics and Chemistry department of Ankara University [18]. While obtaining crystals, first
the substance was dissolved in a pure solvent. After the saturation point was exceeded, the
crystals settled to the bottom. By taking the crystals that settle to the bottom, O.D.T.Ü. It was
taken to the 0.3 Mrad/h 60Co source in the chemistry section and exposed to -rays for 24 hours.
Irradiated crystals extracted from the source were thrown into the liquid nitrogen tank and taken
to the ESR laboratory of Samsun 19 Mayıs University Faculty of Arts and Sciences Physics
Department. Here, the Varian E-109C model was analyzed in the ESR spectrometer.
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Theoretical Method
The NO6PC10H16 molecule has been optimized by using Gaussian 09 program. For this
calculation, DFT/B3LYP/6-311G method was selected. The optimized geometrical parameters
such as bond lengths and bond angles have been calculated using the density functional theory
and B3LYP/6-311G method. in addition to the physical properties of the molecule, electronic
properties such as EHOMO, ELUMO, Ionization potential (I), electron affinity (A), energy gap (E),
electronegativity (), the chemical hardness (), the chemical softness (), the chemical
potential (), and the global electrophilicity index () have been calculated.
According to Koopmans theorem [3, 4], relating energies of the HOMO and the LUMO, the
ionization potential (I) and the electron affinity (A) [5] of the NO6PC10H16 molecule is roughly
the negative values of EHOMO and ELUMO shown in equation 1, and equation 2, respectively.
I = −EHOMO (1)
A = −ELUMO (2)
Energy gap (E) is also calculated by using EHOMO and ELUMO:
E = ELUMO −EHOMO (3)
The chemical potential () and electronegativity () is determined by using values of EHOMO
and ELUMO [6]:
(4)
The chemical hardness () of the molecule that shows the resistance of an atom to a charge
transfer [8] is calculated by using the following equation:
(5)
The electron polarizability of the molecule that is named chemical softness () and
characterizes the capacity of an atom or group of atoms to receive electrons [8] is calculated by
using the following equation:
(6)
The global electrophilicity index () of the molecule that is a useful reactivity descriptor used
to compare the electron-donating abilities of molecules [14] is calculated by using the following
equation:
(8)
If this value is high, it describes a good electrophile; otherwise, it describes a good nucleophile
[15].
RESULTS
Experimental Results
Single crystals of the powdered NO6PC10H16 sample were obtained by the slow addition of
acetone in ethyl ether at a temperature of 100-120 °C, followed by adding a few drops of methyl
alcohol. The crystallographic structures of the crystals were examined in the X-ray laboratory.
The NO6PC10H16 single crystals were found to have orthorhombic structure and dimensions a =
0.45 b = 0.16 and c = 0.16 Å. Since this radical is short-lived, it is taken from the 60Co source
and put into the liquid nitrogen tank. Then it was carried to the ESR laboratory and performed
experiments.
The spectra of the crystals were taken by scanning the crystal planes at 5-degree angles by the
magnetic field. In the measurements taken on the spectrum, it was observed that distribution
with intensity ratios of 1:10:45:120:210:252:210:120:45:10:1 was observed.
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Detailed analyzes of this spectrum were made. Considering the chemical structure of
NO6PC10H16, the data obtained, the number of peaks in the spectrum, and the intensity of the
peaks, it was decided that the radical formed when the NO6PC10H16 single crystal was exposed
to the 60Co source was OṖ(OCH2CH3)2. The open formula of them is given in Figure 1.

Figure 1. The open formula of NO6PC10H16 single crystal and OṖ(OCH2CH3)2 radical
In ESR analysis, it was understood that first splitting into two due to phosphorus (I= 1/2) and
then splitting due to CH2CH3 protons. Since the spins of the oxygen in the radical are zero, it
did not contribute to the splitting. However, oxygens caused the  and  protons of the cleavage
to interact with the electron spin. The spectroscopic splitting factor g=2.020, ap=40.4, and aH=12
G values were measured for the spectrum. The ESR spectrum of a single crystal of NO6PC10H16
irradiated with 60Co rays is given in Figure 2.
When the results obtained in this study are compared with the values obtained for similar
phosphorus-centered radicals in the literature, it is seen that the results are consistent. In this
study, the values of ap = 40.4, aH = 12 G and g = 2.020, and the aP = 36 and aH = 10 G values
for phosphorus and hydrogen observed by Wan, Morton and Bernstein agree within the error
limits [19].

Figure 2. The ESR spectrum of a single crystal of NO6PC10H16 irradiated with 60Co rays
Theoretical Results
The NO6PC10H16 molecule has been optimized by using Gaussian 09 program [17]. For this
calculation, DFT/B3LYP/6-311G method was selected. The structure of the optimized
molecule is given in Figure 3. The optimized geometrical parameters such as bond lengths and
bond angles have been calculated using the density functional theory and B3LYP/6-311G
method. The values of the bond lengths and bond angles are given in Table-1.
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Table 1. The values of the bond lengths and bond angles of the optimized structure of the
NO6PC10H16 molecule.
Bond lengths (Å)
R(C1-C2)

1.406

R(C5-C6)

1.391

R(P15-O18)

1.710

R(C26-C27)

1.514

R(C1-C6)

1.396

R(C5-H9)

1.080

R(O17-C19)

1.478

R(C26-H28)

1.090

R(C1-N33)

1.461

R(C6-H10)

1.079

R(O18-C26)

1.488

R(C26-H29)

1.087

R(C2-C3)

1.402

R(C11-H12)

1.089

R(C19-C20)

1.515

R(C27-H30)

1.092

R(C2-C11)

1.502

R(C11-O13)

1.431

R(C19-H21)

1.091

R(C27-H31)

1.090

R(C3-C4)

1.394

R(C11-P15)

1.920

R(C19-H22)

1.090

R(C27-H32)

1.090

R(C3-H7)

1.081

R(O13-H14)

0.981

R(C20-H23)

1.092

R(N33-O34)

1.270

R(C4-C5)

1.397

R(P15-O16)

1.583

R(C20-H24)

1.089

R(N33-O35)

1.263

R(C4-H8)

1.081

R(P15-O17)

1.711

R(C20-H25)

1.090

Bond angles ( º )

A(C2-C1-C6)

122.21

A(C4-C3-H7)

119.71

A(O16-P15-O17)

118.38

A(C19-C20-H25)

110.54

A(C2-C1-N33)

121.72

A(C3-C4-C5)

120.08

A(O16-P15-O18)

116.02

A(H21-C19-H22)

109.43

A(C1-C2-C3)

116.61

A(C3-C4-H8)

119.70

A(O17-P15-O18)

99.58

A(H23-C20-H24)

108.51

A(C1-C2-C11)

125.45

A(C5-C4-H8)

120.22

A(P15-O17-C19)

121.96

A(H23-C20-H25)

108.48

A(C6-C1-N33)

116.04

A(C4-C5-C6)

119.44

A(P15-O18-C26)

121.61

A(H24-C20-H25)

108.51

A(C1-C6-C5)

119.72

A(C4-C5-H9)

120.66

A(O17-C19-C20)

106.44

A(C27-C26-H28)

112.32

A(C1-C6-H10)

118.68

A(C6-C5-H9)

119.90

A(O17-C19-H21)

108.68

A(C27-C26-H29)

112.41

A(C1-N33-O34)

118.27

A(C5-C6-H10)

121.59

A(O17-C19-H22)

108.34

A(C26-C27-H30)

109.92

A(C1-N33-O35)

118.47

A(H12-C11-O13)

110.02

A(O18-C26-C27)

105.82

A(C26-C27-H31)

110.93

A(C3-C2-C11)

117.79

A(H12-C11-P15)

100.86

A(O18-C26-H28)

108.35

A(C26-C27-H32)

110.60

A(C2-C3-C4)

121.90

A(O13-C11-P15)

108.61

A(O18-C26-H29)

108.69

A(H28-C26-H29)

109.09

A(C2-C3-H7)

118.38

A(C11-O13-H14)

111.07

A(C20-C19-H21)

111.77

A(H30-C27-H31)

108.49

A(C2-C11-12)

108.19

A(C11-P15-O16)

109.73

A(C20-C19-H22)

112.05

A(H30-C27-H32)

108.46

A(C2-C11-13)

113.19

A(C11-P15-O17)

96.44

A(C19-C20-H23)

110.20

A(H31-C27-H32)

108.37

A(C2-C11-15)

115.22

A(C11-P15-O18)

115.02

A(C19-C20-H24)

110.53

A(O34-N33-O35)

123.21
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Figure 3. The optimized structure of the NO6PC10H16 molecule.
The electrostatic potential (ESP) distribution of the molecule can be studied exactly by using
DFT/B3LYP/6-311G method, which allows to better define the molecular behavior and
structure of the molecule [16]. Molecular Electrostatic Potential (MEP) plays an important role
to define the electrostatic interaction among atoms of the molecule. The reactivity capability of
the molecule can be studied by using ESP which also shows the electrophilic and nucleophilic
properties of the molecule. Different colors represent MEP maps at the surface. The positive
region where the nucleophilic reaction happens is represented in the blue color in the ESP
graphs whereas the negative region where the electrophilic reaction happens is represented in
the reddish region. Besides, the green color specifies zero potential. ESP surface of the studied
molecule is shown in Figure 4. As seen in Figure 4, the negative electrostatic potential around
some carbon and oxygen atoms indicates increasing the electron density on these atoms.
Moreover, it can be seen in Figure 4 that the electron density decreases around phosphate,
nitrogen, and some carbon atoms.
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Figure 4. Molecular electrostatic potential (MEP) surface of the molecule.
The electronic charge analysis is important because of the binding capability of the molecule.
Here, Mulliken population analysis was made to calculate the atomic charges. The Mulliken
atomic charges on atoms are given in Table 2. C atoms bonded with H atoms have negative
Mulliken atomic charge values. As seen in Table 1. C11, C20, C27, and O atoms have larger
negative Mulliken atomic charge values than other atoms with negative charges. C1, C2, P, and
N atoms have positive Mulliken atomic charge values. It has been found that C19 and C26 give
the electron density to the oxygen atoms they are bound to.
The EHOMO, ELUMO have been also calculated for the molecule with the DFT/B3LYP/6-311G
method. The highest occupied molecular orbital (HOMO), and the lowest unoccupied
molecular orbital (LUMO) of the molecule are given in Figure 5. The highest occupied
molecular orbital energy (EHOMO), and the lowest unoccupied molecular orbital energy (ELUMO)
are related to the electron-donating and electron-accepting ability of a molecule, respectively.
Table 2. Calculated Mulliken atomic charges of the molecule.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
C
H

0.300
0.218
-0.172
-0.108
-0.137
-0.126
0.178
0.169
0.171
0.206
-0.454
0.277

Mulliken atomic charges
13
O
-0.571
14
H
0.415
15
P
1.514
16
O
-0.702
17
O
-0.690
18
O
-0.696
19
C
-0.085
20
C
-0.516
21
H
0.197
22
H
0.198
23
H
0.180
24
H
0.196

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

H
C
C
H
H
H
H
H
N
O
O

0.189
-0.095
-0.515
0.195
0.222
0.182
0.187
0.188
0.008
-0.278
-0.245

HOMO
LUMO
Figure 5. The highest occupied molecular orbital (HOMO), and the lowest unoccupied
molecular orbital (LUMO) of the molecule
EHOMO and ELUMO values were obtained as -7.440 eV, and -3.284 eV, respectively. As seen in
Figure 5, the HOMO distribution of molecule is mainly located on ring atoms, oxygen atoms,
phosphate atom, and carbon atom which bonds with the ring’s carbon atom. Since the presence
of phosphate and oxygen atoms are cause to be a strong activity, the molecule can easily interact
via these atoms. As seen in Figure 5, the LUMO distributions of the molecule are mainly located
on the ring atoms, nitrogen atom, and oxygen atom where is neighbor the nitrogen.
Table 3. Calculated values of EHOMO, ELUMO, Ionization potential (I), electron affinity (A),
energy gap (E), electronegativity (), the chemical hardness (), the chemical softness (),
the chemical potential (), and the global electrophilicity index ().
EHOMO
ELUMO
I
A
E





(eV)

-7.440

-3.284
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Chemical hardness and softness obtained from the HOMO-LUMO energy gap are closely
related to chemical properties [10,11]. In addition, the physical properties of the molecule
strongly depend on E values. While the large value of E represents high kinetic stability, the
low value indicates the molecular activity of the molecule. The molecules are more difficult to
be polarized because of the high E values.
The molecules with high E values are needed more energy to excite but the molecules with
lower E values are relatively easy to polarize and react more efficiently than higher E values
[41]. Pearson found that High E values cause compounds, called hard molecules, more
stable[42]. The low E is frequently commented on by a stronger activity and perhaps as greater
inhibition efficiency [20]. So, E decrease causes the reactivity of the molecule to increase and
to be a better inhibition efficiency and activity [11]. The E value of the molecule was found
as 4.155 eV.
In addition to E, The ionization potential (I) is also one of the basic indicators of chemical
reactivity. Besides, high values of the ionization potential show the chemical inertness and
strong stability of the molecules, while low ionization potential indicates the high activity of
the molecules [21]. The ionization potential (I) was found as 7.440 eV.
Pearson defined chemical hardness as the resistance towards electron cloud polarization or
deformation of chemical species [9]. According to the Maximum Hardness Principle states; “a
chemical system inclines to arrange itself to achieve maximum hardness and chemical hardness
can be thought as a measurement of stability”. The hardness () and softness () are widely
used for elucidating the stability of molecules.
The hardness is just half the energy gap. A molecule with a large energy gap is called hard
otherwise is called soft [12]. So the active compounds have a greater softness value that is a
measure of the polarizability. This means that soft molecules yield more readily electrons to an
electron acceptor molecule or a surface [6]. The chemical hardness (), and softness () values,
given in Table 3, are calculated as 2.078 eV and 0.481 eV, respectively.
The chemical potential () is the average value of the HOMO and LUMO energies. The
electronegativity () is the negative value of the chemical potential. In addition to the chemical
hardness (), chemical potential, and electronegativity play an important role to predict the
chemical properties of the molecules [7]. The chemical potential (), and The electronegativity
() values, given in Table 3, are calculated as -5.362 eV and 5.362 eV, respectively. The global
electrophilicity index () was calculated as 6.919 eV.
Table 4. Theoretical IR values of the NO6PC10H16 molecule.
Modes
13
14
17
19
21
23
24
25
27
28
30
31
32

Frekans (cm-1)
189.76
219.86
260.23
286.50
300.68
379.39
386.12
425.40
456.03
529.06
563.95
640.76
646.14
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Intensity
25.72
16.94
11.29
10.61
15.13
21.78
54.87
16.45
58.90
77.68
10.53
25.76
16.19

Assigments
(C19O17P15), (O18P15O16), OUT(O17C11O18P15)
(C11C2C1), OUT(O13P15C2C11), OUT(N33C2C6C1)
(O13C11C2), T(H30C27C26O18), T(H31C27C26O18)
(C27C26O18), (O16P15O17), (O18P15O16)
(C20C19O17), (O17P15O18)
(O18P15O16)
T(H14O13C11P15)
(N33C3)
(C20C19O17), (C26O18P15), T(H14O13C11P15)
(C19O17P15), (O16P15O17)
T(H8C4C5C6), T(C1C6C5C4), OUT(C11C3C1C2)
(P15O18)
(C11C2C1), OUT(O13P15C2C11)
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33
35
36
37

672.05
701.62
717.32
801.21

82.98
42.96
23.98
20.33

38

814.15

58.76

42
43
44
45
46
47
48
49

885.01
907.23
920.94
933.14
1002.52
1010.66
1027.24
1035.21

11.97
226.56
186.37
10.44
85.33
15.87
110.94
42.78

50

1038.89

11.45

51
52

1042.29
1075.59

206.24
14.61

54

1135.71

14.46

55

1140.31

25.19

60
62
66
67
68

1227.17
1294.88
1354.75
1403.55
1412.13

45.22
195.61
33.24
60.40
15.46

69

1419.83

24.49

71
72
73
74

1453.48
1454.07
1454.41
1502.01

10.53
97.53
109.94
34.81

75

1522.03

10.91

77
82

1536.89
1619.07

25.02
10.01

84

3027.59

25.91

85

3027.74

14.35

86
87
90
91
92

3035.82
3057.36
3097.07
3099.25
3103.77

26.25
19.79
22.52
31.88
16.23
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(O17C19), (P15O17), (P15C11)
T(C5C4C3C2), OUT(O35C1O34N33)
(P15O18), (P15C11), OUT(O35C1O34N33)
(O35N33O34)
(O35N33O34), T(H8C4C5C6), T(H9C5C6C1),
T(H10C6C1N33)
(C11C3), (C6C5C4), (C4C3C2)
(O18C26), (P15O18)
(C20C19), (O17C19), (P15O17)
T(H7C3C4C5), T(H9C5C6C1), T(H10C6C1N33)
(P15O16)
T(H7C3C4C5), T(H8C4C5C6), T(H10C6C1N33)
(C27C26), (O18C26)
(O13C11)
(O13C11), T(H8C4C5C6), T(H9C5C6C1),
T(H10C6C1N33)
(C20C19), (O17C19)
(C6C5), (C4C3), (C5C4), (O13C11)
(C27C26), (H32C27H31), (C27C26O18),
T(H31C27C26O18), T(H32C27C26O18)
(C20C19), (H25C20H24), (C20C19O17),
T(H24C20C19O17), T(H25C20C19O17)
(C4C3), (C11C2), (H14O13C11), (H10C6C3)
(O35N33), (O34N33), (N33C1), (O35N33O34),
(C6C5), (C1C6), (C4C3), (H7C3C4),
(H14O13C11), (H12C11O13)
(H21C19C20), T(H21C19O17P15), T(H22C19O17P15)
(H12C11O13), T(H12C11O13H14),
T(H28C26O18P15), T(H29C26O18P15),
(H23C20H25), (H24C20H23), (H25C20H24)
(O35N33), (O34N33), (H30C27H32), (H31C27H30),
(O35N33), (O34N33), (H30C27H32), (H31C27H30),
(H8C4C5), (H9C5C6)
(H23C20H25), (H24C20H23), (H30C27H32),
(H31C27H30), T(H23C20C19O17)
(H7C3C4), (H8C4C5), (H10C6C1)
(C5C4), (C3C2), (C5C4C3)
(C20H23), (C20H24), (C20H25), (C27H30),
(C27H31), (C27H32)
(C20H23), (C20H24), (C20H25), (C27H30),
(C27H31), (C27H32)
(C19H21), (C19H22)
(C26H28), (C26H29)
(C27H30), (C27H31)
(C20H23), (C20H24) , (C20H25)
(C26H29), (C27H30), (C27H32)
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93
94
96
97
99

3119.47
3130.85
3193.48
3206.83
3543.69

39.27
31.81
10.09
16.28
84.43

(C19H22), (C20H24), (C20H25)
(C26H28), (C26H29), (C27H31), (C27H32)
(C3H7), (C5H9)
(C3H7), (C4H8), (C5H9)
(O13H14)

Abbreviations used: : stretching, : bending, T: torsion
Theoretical IR values with their intensities of the NO6PC10H16 molecule are given in Table 1 in
addition to assignments obtained by using VEDA program [22]. VEDA program assumes
(different) N-1 stretching, N-2 bending, and N-3 torsion (or out-of-plane) vibrations for a nonlinear N-atomic molecule. The NO6PC10H16 molecule is also nonlinear. The total value of
vibrations is 3N-6. The stretching mean s a movement of two bonded atoms A–B in opposite
directions along the bond. The bending stands for the movement of three bonded atoms A–B–
C changing the ABC angle. The torsion defined for four bonded atoms A–B–C–D means a
change of angle between A–B–C plane and B–C–D plane or a change of the A–D segment
angle against the BCD plane (out-of-plane) [23].
As seen in Table 4, stretching of the C-H is observed between 3000 cm-1 and 3210 cm-1, while
stretching of the OH is found at 3544 cm-1. Moreover, the stretching of the ON is found at 1295
cm-1 and 1454 cm-1.

Figure 6. Therotical IR Spectrum graphics of the NO6PC10H16 molecule.
The IR spectrum of the NO6PC10H16 molecule is shown in Figure 6. The harmonic vibrational
frequencies and infrared intensities for the NO6PC10H16 were calculated by using
DFT/B3LYP/6-311G method [17].
CONCLUSION
When the NO6PC10H16 single crystal was exposed to the 60Co source, a distribution with intensity
ratios of 1:10:45:120:210:252:210:120:45:10:1 was observed in the measurements taken on the
spectrum of the radical formed. When the NO6PC10H16 single crystal was exposed to the 60Co
source, the chemical structure of the radical formed was considered to be OṖ(OCH2CH3)2,
considering the number of peaks in the spectrum and the intensity of the peaks.
Since the unpaired electron on the phosphorus moves between the CH2CH3 carbon atoms, it was
concluded that all hydrogens in the radical are magnetically equivalent. In spectrum analysis, it
was understood that first splitting into two due to phosphorus (I = 1/2) and then splitting due to
CH2CH3 protons. Since the spins of the oxygen in the radical are zero, it did not contribute to the
splitting.
It is found that C atoms bonded with H atoms have negative Mulliken atomic charge values. O
atoms have larger negative Mulliken atomic charge values, whereas P and N atoms have
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positive Mulliken atomic charge values. The HOMO distribution of molecule was mainly
observed on ring atoms, oxygen atoms, phosphate atom, and carbon atom which bonds with the
ring’s carbon atom. Since the presence of phosphate and oxygen atoms are cause to be a strong
activity, the molecule can easily interact via these atoms.
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PISTACIA TEREBINTHUS SUBSP. TEREBINTHUS’DAN ELDE EDİLEN ETANOL
VE SU ÖZÜTLERİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN VE ANTİOKSİDAN
AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT
ACTIVITY OF ETHANOL AND WATER EXTRACTS ISOLATED FROM PISTACIA
TEREBINTHUS SUBSP. TEREBINTHUS
Öğr. Gör. Dr. Arzuhan ŞIHOĞLU TEPE
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-8290-9880
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Pistacia terebinthus subsp. terebinthus’dan elde edilen etanol (EtOH)
ve su özütlerinin kimyasal kompozisyonunu ve in vitro antioksidan aktivitesini analiz
etmektir. EtOH ve su özütlerinin toplam fenolik bileşik miktarları sırasıyla 105.10 ve 96.01
mg PEs/g iken, toplam flavonoid bileşik miktarının ise sırasıyla 25.50 ve 19.98 mg QEs/g
olduğu tespit edildi. DPPH radikal giderim aktivitesi testinde özütler doza bağlı bir aktivite
profili sergiledi. Su özütü 25.0 ve 50.0 µg/mL konsantrasyonlarda EtOH özütüne göre daha
yüksek aktivite gösterirken, 150.0 µg/mL konsantrasyon aktivite düzeyi neredeyse eşit
bulundu (sırasıyla % 95.06 ve 94.53). İndirgeme gücü testinde, denenen tüm konsantrasyon
değerlerinde su özütünün absorbans değeri EtOH özütüne göre daha yüksek bulundu. 80
µg/mL konsantrasyonda özütlerin absorbans değerleri sırasıyla 0.447 ve 0.674 nm olarak
ölçüldü. Benzer bir durumun metal şelatlama ve β-karoten bleaching testlerinde de geçerli
olduğu tespit edildi. Metal şelatlama testinde su özütünün aktivite değeri (% 51.10) pozitif
kontrol olarak kullanılan kuersetin’den daha yüksek idi (% 29.95). β-karoten bleaching
testlerinde ise su özütü (%96.96) pozitif kontrol olarak kullanılan BHT’ye neredeyse eşit
aktivite sergiledi.
Anahtar Kelimeler: Pistacia terebinthus subsp. terebinthus, kimyasal kompozisyon,
antioksidan aktivite
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the chemical composition and in vitro antioxidant
activity of ethanol (EtOH) and water extracts obtained from Pistacia terebinthus subsp.
terebinthus. Amounts of total phenolics in EtOH and water extracts were 105.10 and 96.01
mg PEs/g, respectively, while the amounts of total flavonoids were 25.50 and 19.98 mg
QEs/g, respectively. In the DPPH radical scavenging activity assay, the extracts exhibited a
dose-dependent activity profile. While the water extract showed higher activity than the EtOH
extract at 25.0 and 50.0 µg/mL concentrations, the activity level was almost equal at 150.0
µg/mL concentration (95.06% and 94.53%, respectively). In reducing power assay, the
absorbance value of the water extract was found to be higher than that of the EtOH extract at
all concentrations tested. Absorbance values of the extracts at a concentration of 80 µg/mL
were measured as 0.447 and 0.674 nm, respectively. A similar situation was also found to be
valid for metal chelation and β-carotene bleaching tests. In the metal chelation assay, the
activity value of the water extract (51.10%) was higher than quercetin used as positive control
agent (29.95%). In β-carotene bleaching test, the water extract showed almost equal activity
to BHT used as positive control (96.96%).
Keywords: Pistacia terebinthus subsp. terebinthus, chemical composition, antioxidant
activity
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GİRİŞ
Anacardiaceae familyasının bir üyesi olan Pistacia terebinthus, Türkiye'nin güney ve batı
bölgelerinde yaygın olarak yetişen çok yıllık bitkidir ve Türkçe'de "menengiç" olarak
adlandırılmaktadır. Küçük meyveleri, olgunlaştıklarında koyu yeşilimsi olan küresel cevizler
şeklindedir (Davis, 1967). Türkiye'de bu ağacın kaya yamaçlarında veya çam ormanlarında
bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Toroslarda deniz seviyesinin hemen üstünden 1600 m’ye
kadar olan yüksekliklerde yayılış gösterdiği tespit edilmiştir (Baytop, 1984; Baytop, 1994).
Uzun yıllar boyunca bu ağacın meyveleri çeşitli amaçlar için toplanmıştır. Meyveler temelde
insan yiyeceği olarak kullanılmaktadır ve birkaç bin yıldır Türkiye'nin güneyinde meze ya da
çerez olarak değerlendirilmektedir. Bu meyveler aynı zamanda özel bir köy ekmeğinin
yapımında ve menengiç kahvesi üretiminde kullanılmaktadır. P. terebinthus meyveleri halk
arasında gastralji (mide ağrısı), romatizma ve öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde
kullanıldığı gibi idrar söktürücü olarak da değerlendirilebilmektedir (Baytop, 1984; Matthäus
and Özcan, 2006; Özcan, 2004; Walheim, 1981). Meyveleri önemli protein, yağ, mineral ve
lif kaynaklarındandır. P. terebinthus meyvelerinden elde edilen yağ, yüksek miktarda
tekli-doymamış (oleik asit) ve omega-3 (linoleik asit) yağ asitleri içermesi ve arzu edilen koku
ve tada sahip olması nedeniyle bitkisel yağlara bir alternatiftir (Bozorgi ve ark., 2013).
Bitkilerin biyolojik aktiviteleri üzerine yapılan yoğun çalışmalar sonucunda birçok ilginç
aktivite ortaya çıkarılmıştır. Bu aktiviteler arasında belki de en bilinen ve en sık çalışılanı
antioksidan aktivitedir (Madsen and Bertelsen, 1995; Schwarz ve ark., 2001; Tanabe ve ark.,
2002). Bu alanda çalışan birçok araştırmacı, uçucu yağ bileşenleri olan terpenoidlerin,
flavonoidlerin ve fenolik asitlerin antioksidan aktiviteden sorumlu bileşikler olduğu
konusunda hemfikirdir (Madsen and Bertelsen, 1995). Uzun yıllardır üreticiler, gıdaların raf
ömrünü uzatmak için kullanılan bütillenmiş hidroksil anizol (BHA) ve bütillenmiş hidroksil
toluen’in (BHT) insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinden şüphe etmektedirler. Bazı
yetkililer, bu sentetik antioksidan maddelerin DNA molekülüne zarar verdiğini düşünmektedir
(Sasaki ve ark., 2002). Bu nedenle antioksidan fitokimyasallar açısından zengin bitki
türlerinin veya baharatların gıdalarda katkı maddesi olarak kullanımına olan ilgi artmıştır
(Wangensteen ve ark., 2004).
Bu çalışmanın amacı, Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus (L.)’dan elde edilen etanol
(EtOH) ve su özütlerinin kimyasal kompozisyonunu ve in vitro antioksidan aktivitesini analiz
etmektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bitkisel Materyal
P. terebinthus subsp. terebinthus meyveleri Ağustos-2019’da Çanakkale’den toplanmıştır.
Taksonomik açıdan değerlendirme ve isimlendirme, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Biyoloji Bölümü’nden Dr. Olcay CEYLAN tarafından gerçekleştirilmiştir.
Özütlerin Hazırlanması
EtOH özütünü hazırlamak için, kurutulmuş bitki örnekleri (5 g) oda sıcaklığında 24 saat
boyunca 100 mL etanol ile maserasyon işlemine tabi tutulmuştur. 5 g’lık bir başka kurutulmuş
örnek ise su özütü elde etmek için 15 dk boyunca kaynayan deiyonize suda (100 mL)
özütlenmiştir. EtOH daha sonra 40° C'de evaporatör yardımıyla uzaklaştırılmıştır. Su özütü ise
liyofilize edilerek toz hale getirilmiştir. Tüm özütler, analiz edilinceye kadar +4° C'de
saklanmıştır (Sarikurkcu ve ark., 2015). EtOH ve su özütlerinin verimleri sırasıyla % 15.57 ve
% 19.97 (w/w) olarak tespit edilmiştir.
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Özütlerin Toplam Fenolik Bileşik Miktarının Belirlenmesi
Özütlerin toplam fenolik bileşen miktarı literatürde verilen yöntemler kullanılarak
belirlenmiştir (Sarikurkcu, 2011). Bu yöntemde, standart kimyasallar olarak Folin–Ciocalteu
reaktifi ve gallik asit kullanılmıştır. Bir volümetrik şişeye 1.0 mL özüt çözeltisi (2.0 mg/mL)
ilave edildi. Daha sonra 45.0 mL distile su ve 1.0 mL Folin–Ciocalteu reaktifi ilave edildi ve
şişe kuvvetli bir şekilde çalkalandı. 3 dk sonra, 3.0 mL Na2CO3 (% 2.0) çözeltisi eklendi ve
karışım belirli aralıklarla çalkalanarak 2 saat bekletildi. Absorbans 760 nm'de ölçüldü.
Fenolik bileşiklerin konsantrasyonları, pirokateşol eşdeğerleri (PEs) cinsinden hesaplandı.
Özütlerin Toplam Flavonoid Bileşik Miktarının Belirlenmesi
Toplam flavonoid içeriği Sarikurkcu (2011) tarafından rapor edilen yöntem kullanılarak
belirlenmiştir. Kısaca, MeOH içindeki 1.0 mL % 2.0’lik alüminyum triklorür (AlCl3), aynı
hacimde özüt çözeltisi (2.0 mg/mL) ile karıştırıldı. Özütlerin absorbans değerleri, köre karşı
10 dk sonra 415 nm'de ölçüldü. Özütlerin flavonoid konsantrasyonları kuersetin eşdeğerleri
(QEs) cinsinden hesaplandı.
DPPH Radikal Giderim Aktivitesinin Tespiti
Özütlerin DPPH radikal giderim aktivitesi, ayrıntıları Sarikurkcu (2011) tarafından belirtilen
yöntem esas alınarak analiz edilmiştir. Çeşitli konsantrasyonlarda hazırlanan özütlerden
(25.0-150.0 μg/mL) 1.0’er mL alınarak metanol (MeOH) içinde hazırlanmış 1.0 mL DPPH
radikal çözeltisine ilave edildi (DPPH'nın nihai konsantrasyonu 0.2 mM idi). Karışım
kuvvetlice çalkalandı ve 30 dk bekletildi. Elde edilen çözeltinin absorbansı, spektrofotometre
ile (Shimadzu UV-1601, Kyoto, Japonya) 517 nm'de ölçüldü.
İndirgeme Gücü Aktivitesinin Tespiti
İndirgeme gücü Oyaizu (1986) tarafından rapor edilen yönteme göre belirlendi. MeOH ve su
(2.5 mL) içinde çözülen her özüt (80-400 µg/ml) 2.5 mL 200.0 mM sodyum fosfat tamponu
(pH 6.6) ve 2.5 mL % 1.0 potasyum ferrisiyanid ile karıştırıldı. Karışım 50 °C'de 20 dk
inkübe edildi. Daha sonra 2.5 mL % 10.0 trikloroasetik asit eklendi. Ardından karışım 200
g’de (MSE Mistral 2000, Londra, İngiltere) 10 dakika santrifüjlendi. Üst tabaka (2.5 mL), 2.5
ml deiyonize su ve 0.5 mL % 0.1 demir klorür ile karıştırıldı. Son olarak absorbans, köre karşı
700 nm'de ölçüldü.
β-Karoten/Linoleik Asit Yöntemiyle Toplam Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi
Bu test, Sarikurkcu (2011) tarafından belirtilen yöntem esas alınarak gerçekleştirildi. Stok
β-karoten/linoleik asit çözeltisinin hazırlanması için öncelikle 0.5 mg β-karoten, 1.0 mL
kloroform (HPLC saflığında) içinde çözüldü. Daha sonra bu karışıma 25.0 µL linoleik asit ve
200 mg Tween 40 eklendi. Kloroform, bir evaporatör kullanılarak uzaklaştırıldı. Ardından,
kuvvetlice çalkalanarak 100 mL oksijenlendirilmiş saf su ilave edildi. Bu reaksiyon
karışımının 2.5 mL'si test tüplerine dağıtıldı ve 2.0 mg/mL konsantrasyonda 0.5 mL özüt
eklendi. Emülsiyon sistemi 2 saat boyunca 50 °C'de inkübe edildi. Aynı süreç, pozitif kontrol
BHT ve kör ile de tekrarlandı. Bu inkübasyon süresinden sonra, karışımın absorbansı 490
nm'de ölçüldü. β-karotenin rengi kaybolana kadar absorbans ölçümü sürdürüldü. β-karotenin
renk açılım oranı (R) aşağıdaki eşitlik yoluyla hesaplandı:
𝑅 = 𝑙𝑛

𝑎/𝑏
𝑡

Yukarıdaki eşitlikte ‘ln’ logaritmayı, ‘a’ başlangıç absorbans değerini ve ‘b’ 30., 60., 90. ve
120. dakikalardaki absorbans değerlerini ifade etmektedir. Yüzde (%) cinsinden aktioksidan
aktivite (AA) ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplandı:
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𝐴𝐴 =

𝑅(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)−𝑅(ö𝑟𝑛𝑒𝑘)
𝑅(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

𝑥 100

Metal Şelatlama Etkisinin Tespiti
Özütlerin şelatlama aktivitesi Sarikurkcu (2011) tarafından belirtilen yönteme göre
belirlenmiştir. Kısaca, 2.0 mM 0.05 mL FeCl2 çözeltisine, 0.25 mg/mL konsantrasyondaki
özütlerden 2.0 mL eklenmiştir. Reaksiyon, 5.0 mM ferrozin (0.2 mL) ilave edilerek başlatıldı.
Daha sonra karışım kuvvetlice çalkalandı ve 10 dk oda sıcaklığında bırakıldı. Özütlerin
absorbans değerleri 10 dk sonra köre karşı 562 nm'de ölçüldü.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Kimyasal Kompozisyon
Özütlerin toplam fenolik ve flavonoid bileşik miktarları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda yer
alan verilere göre, EtOH özütü, hem fenolik bileşikler hem de flavonoidler açısından su
özütüne göre daha zengin bulunmuştur. Özütlerin toplam fenolik bileşik miktarı sırasıyla
105.10 ve 96.01 mg PEs/g olarak tespit edilirken, toplam flavonoid bileşik miktarının ise
sırasıyla 25.50 ve 19.98 mg QEs/g olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 1. Özütlerin toplam fenolik ve flavonoid bileşik içerikleri
Özüt
Toplam fenolik bileşik
Toplam flavonoid bileşik
(mg PEs/g özüt)1
(mg QEs/g özüt)2
EtOH
105.10 ± 2.36
25.50 ± 0.18
Su
96.01 ± 0.64
19.98 ± 0.20
1
2
PEs: Pirokateşol eşdeğeri, QEs: Kuersetin eşdeğeri
Literatürde P. terebinthus subsp. terebinthus’un fitokimyasal kompozisyonunun araştırıldığına
dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır. Ancak P. terebinthus meyvelerinin toplam fenolik
ve flavonoid içerikleri bazı araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir. Ozcan ve ark. (2020)
tarafından yapılan bir çalışmada meyvelerin toplam fenolik ve flavonoid bileşik miktarlarının
sırasıyla 251.25 mg/100 g ve 3413.72 mg/100 g olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada,
kuersetin (129.90-467.28 mg/100 g) ve kateşin’in (5.58-21.33 mg/100 g), özütte bulunan ana
bileşikler olduğu belirtilmiştir (Ozcan ve ark., 2020). Bir başka çalışmada ise P. terebinthus’ın
toplam fenolik bileşik miktarı 1989.8 mg GAEs/kg bulunurken, toplam flavonoid bileşik
miktarının 363.0 mg QEs/g olduğu rapor edilmiştir (Aglar ve ark., 2020). Bitkinin
meyvelerinin su ve EtOH özütlerinin toplam fenolik ve flavonoid içeriklerinin araştırıldığı bir
başka çalışmada ise su özütünün içerikleri sırasıyla 254.59 mg GAEs/g ve 63.23 mg CEs/g
olarak bulunurken, EtOH özütü için bu değerlerin sırasıyla 177.66 mg GAEs/g ve 79.17 mg
CEs/g olduğu belirtilmiştir (Barbouchi ve ark., 2019). Mevcut çalışmadan elde edilen
verilerin, literatür verilerinin büyük çoğunluğundan daha düşük olduğu görülmektedir. Bu
durumun, bitkinin toplandığı lokalite ve bu lokalitenin denizden yüksekliği, toprak yapısı,
toplanma zamanın vb. pek çok faktörden etkilendiği bilinmektedir (Figueiredo ve ark., 2008).
DPPH Radikal Giderim Aktivitesi
Özütlerin DPPH serbest radikalini giderme kapasitesine ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir.
Tabloda sunulan verilerden de görülebileceği üzere, özütlerin radikal giderim aktivitelerinin
doza artışına paralel bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Su özütünün DPPH serbest radikal
giderim kapasitesinin EtOH özütüne göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 50.0 μg/mL
konsantrasyonda su özütü % 88.64 oranında radikal giderim etkinliği gösterirken, bu değer
aynı konsantrasyondaki EtOH özütü için % 76.23’tür. bu veriler, söz konusu testte pozitif
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kontrol olarak kullanılan BHT’nin radikal giderim etkinliğinden 2-3 kat daha yüksektir.
Dolayısıyla özütlerin etkili birer radikal giderici olduğu kanaatine varılmıştır.
Tablo 2. Özütlerin DPPH radikal giderim kapasiteleri (%)
Konsantrasyon ( μg/mL)
Örnekler
25.0
50.0
EtOH
43.55 ± 0.04
76.23 ± 0.62
Su
51.41 ± 3.97
88.64 ± 0.01
BHT
35.46 ± 0.58

150.0
95.06 ± 0.06
94.53 ± 0.01
-

İndirgeme Gücü Aktivitesi
P. terebinthus subsp. terebinthus’tan elde edilen EtOH ve su özütlerinin indirgeme gücü
aktivite sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.özütlerin absorbans değerleri, tıpkı radikal giderim
testinde olduğu gibi doza bağımlı bir şekilde artış göstermiştir. Su özütü, denenen tüm
konsantrasyon değerlerinde EtOH özütüne göre daha yüksek absorbans değerleri sergilemiştir.
80.0 μg/mL konsantrasyonda su özütünün absorbans değeri 0.674 bulunurken, EtOH
özütününki ise 0.447 olarak tespit edilmiştir. Her iki özütün de pozitif kontrol olarak
kullanılan askorbik asit kadar aktivite gösteremediği anlaşılmıştır.
Tablo 3. Özütlerin indirgeme gücü kapasiteleri (700 nm’deki absorbans)
Konsantrasyon ( μg/mL)
Örnekler
25.0
50.0
EtOH
0.447 ± 0.001
1.141 ± 0.044
Su
0.674 ± 0.006
1.476 ± 0.0017
Askorbik asit
0.936 ± 0.025

150.0
1.835±0.075
2.245±0.021
-

Toplam Antioksidan Aktivite
Bitkisel materyalden elde edilen EtOH ve su özütlerinin β-karoten/linoleik asit renk açılım
testinde sergiledikleri aktivite değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre,
su özütü, linoleik asit oksidasyonunu EtOH özütüne göre daha etkili bir şekilde engellemiştir.
Su özütünün aktivite değeri % 96.96 bulunurken, EtOH özütününkü ise % 93.77 olarak
belirlenmiştir. Su özütünün aktivite potansiyelinin ayrıca pozitif kontrol olarak test edilen
BHT’den daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu özütün, linoleik asidin
oksidasyonunun engellenmesinde etkili bir antioksidan olduğu düşünülmektedir.
Tablo 4. Özütlerin toplam antioksidan (β-karoten/linoleik asit) ve metal şelatlama aktiviteleri
Özüt
Metal şelatlama (%) 2
β-karoten/linoleik asit (%) 1
EtOH
93.77±0.66
25.85±0.32
Su
96.96±0.98
51.10±0.91
Kuersetin
29.95±0.94
BHT
96.42±1.25
1
2
Konsantrasyon: 2.0 mg/mL, Konsantrasyon: 0.25 mg/mL
Metal Şelatlama Aktivitesi
Özütlerin demir iyonları üzerindeki şelatlama aktivitelerine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te
verilmiştir. Toplam antioksidan aktivite testinde olduğu gibi bu testte de su özütünün
şelatlama kapasitesinin EtOH özütüne göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Su ve EtOH
özütlerinin şelatlama aktiviteleri sırasıyla % 51.10 ve % 25.85 olarak belirlenmiştir. Su
özütünün şelatlama aktivitesinin, söz konusu test sisteminde pozitif kontrol olarak kullanılan
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kuersetin’den (% 29.95) daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla P. terebinthus subsp.
terebinthus’tan elde edilen su özütünün etkili bir metal şelatlayıcı olduğu sonucuna
varılmıştır.
Kimyasal kompozisyon verilerinin tartışıldığı yukarıdaki bölümde de belirtildiği gibi,
literatürde P. terebinthus subsp. terebinthus’un antioksidan aktivitesine ilişkin herhangi bir
veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmadan elde edilen veriler literatür için ilk kayıt
niteliği taşımaktadır. Ancak literatürde P. terebinthus’un antioksidan aktivitesine ilişkin bazı
çalışmalar yer almaktadır. Ozcan ve ark. (2020) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada,
çalışma konusu bitkinin meyvelerinden elde edilen özütün antioksidan aktivitesinin % 87.32
olduğu rapor edilmiştir. Barbouchi ve ark. (2019) ise tıpkı mevcut çalışmada olduğu gibi
meyvelerden hem su hem de EtOH özütleri elde etmiş ve bu özütlerin toplam antioksidan
aktivitelerinin sırasıyla 375.57 ve 213.92 mg AA/g olduğunu rapor etmişlerdir. Literatürde P.
terebinthus’un DPPH radikalini giderme kapasitesine ilişkin de veri bulunmaktadır. Aglar ve
ark. (2020) tarafından yapılan çalışmada, meyve özütünün DPPH radikal giderim etkinliğinin
kuru ağırlık bazında 30.9 mmol TEs/kg olduğu rapor edilmiştir.
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INVESTIGATION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF FIBER REINFORCED POLYMER (FRP)
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ÖZET
Kompozit malzemeler, sahip oldukları avantajlar nedeni ile havacılık, uzay, savunma,
otomotiv ve denizcilik gibi bir çok uygulama alanına sahiptir. Kompozitler uçak yapısı için
önemli olan hafiflik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olmasına rağmen elektriksel
iletkenlikleri düşüktür. Uçak gövdesinde, uçak uçuşta iken sürtünmeden ve yıldırım
çarpmasından dolayı oluşan statik elektriğin uçak gövdesinden olabildiğince hızlı atılması
gerekmektedir. Çünkü oluşan bu statik elektrik, gelişen teknoloji ile uçaklarda daha fazla
kullanılan elektronik göstergelerin çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak,
kompozit malzemelerin yüzey özelliklerinin geliştirilmesiyle elektriksel iletkenliğindeki
iyileşme sayesinde statik elektriğin uçak gövdesindeki deşarj noktalarından daha hızlı
atılmasına, böylece statik elektrikten kaynaklı arızaların azalmasına dolayısıyla bakım ve
materyal maliyetinin de azalmasına ve malzemenin daha verimli kullanılmasına katkı
sağlamaktadır. Bu çalışmada, uçakların farklı bölgelerinde kullanılan FTP kompozitlerin,
üzerine uygulanan uçak boyasına nanoparçacık modifiye edilerek FTP kompozitlerin
elektriksel iletkenlikleri incelenmiştir. İlk olarak FTP kompozitlerin yüzeyine uygulanan uçak
boyasına farklı oranlarda Grafen ve Çift Duvarlı Karbon Nanotüp (ÇDKNT) gibi iletken
nanoparçacıklar takviye edilmiştir. Elde edilen yeni katkılı boyalar prosedürlere uygun olarak
Kuartz Fiber Takviyeli Polimer (KFTP) kompozit numuneleri üzerine uygulanmıştır.
Numunelerin elektriksel direnç ölçümleri yapılarak iletkenlikleri hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fiber Takviyeli Polimer Kompozit, FTP, Karbon Nanotüp, Grafen,
Kompozit, Elektriksel İletkenlik
ABSTRACT
Composite materials have many application areas such as aviation, space, defense, automotive
and marine due to their advantages. Although composites have properties such as lightness
and durability, which are important for aircraft structure, their electrical conductivity is low.
In the airframe, the static electricity generated by friction and lightning while the plane is in
flight must be discharged from the fuselage as quickly as possible. Because this static
electricity generated negatively affects the operation of electronic indicators, which are used
more in airplanes with the developing technology. However, with the improvement of the
surface properties of the composite materials, the improvement in the electrical conductivity
allows the static electricity to be discharged faster from the discharge points in the fuselage,
thus it contributes to the reduction of the malfunctions caused by static electricity, thus the
reduction of maintenance and material costs and the more efficient use of the material. In this
study, the electrical conductivity of FRP composites used in different parts of the aircraft was
examined by modifying the nanoparticle to the aircraft paint applied on the FRP composites.
First, conductive nanoparticles such as Graphene and Double Walled Carbon Nanotube

KONGRE KİTABI

383

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

(DWCNT) were reinforced to the aircraft paint applied to the surface of FRP composites. The
new doped paints obtained were applied on Quartz Fiber Reinforced Polymer (QFRP)
composite samples in accordance with the procedures. Conductivity of the samples was
calculated by measuring the electrical resistance.
Keywords: Fiber Reinforced Polymer Composite, FRP, Carbon Nanotube, Graphene,
Composite, Electrical Conductivity
GİRİŞ
Uçak yapılarındaki kullanım oranı gün geçtikçe artan kompozit malzemeler havacılık
endüstrisi için büyük avantaj sağlayan hafiflik ve dayanıklılık gibi birçok özelliğe sahiptir.
Kompozitler hafiflik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olmalarına rağmen elektriksel
iletkenlikleri düşüktür. Bu durum uçak üzerinde olumsuz durumlar oluşturduğu ve kazalara
sebebiyet verdiği için hala çözümü aranan önemli bir problemdir.
Bu çalışmanın amacı, uçakların farklı bölgelerinde kullanılan Fiber Takviyeli Polimer (FTP)
kompozitlerin, üzerine uygulanan uçak boyasına nanoparçacık modifiye edilerek FTP
kompozitlerin elektriksel iletkenliklerinde iyileşme sağlamaktır. Bu iyileşme sayesinde statik
elektrik uçak gövdesindeki deşarj noktalarından daha hızlı atılabilecektir. Böylelikle statik
elektrikten kaynaklı arızaların azalmasına dolayısıyla bakım ve materyal maliyetinin de
azalmasına ve malzemenin daha verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır.

Şekil 1. A380-800 Uçak gövde yapısında kullanılan malzemeler [4]
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Şekil 2. Boeing 787 Uçak gövde yapısında kullanılan malzemeler [5]
Literatürdeki katkılama işlemlerine baktığımızda bu katkılamanın kompozit üretimi esnasında
kompozitin içine yapıldığını ve böylelikle iletkenliğin arttığını görmekteyiz [1,2,3].
Gojny vd., 2005, epoksi matrisi içine katkılanan karbon nanotüplerin nano ölçekli takviye
olarak potansiyelini değerlendirmek için, sonuçları benzer şekilde yüksek iletkenlikte karbon
karası (CB), içeren nanokompozitler ile karşılaştırmışlardır. Sonrasında nano-parçacık
modifiyeli epoksileri, cam elyaf takviyeli kompozit (Glass Fiber Reinforced Polimer-GFRP)
için matris malzemesi olarak kullanmışlardır. Kompozitlerin iletkenliğinin fiber
oryantasyonuna olası bir bağımlılığını tespit etmek için 0, ± 45, 90 ° C'de ve z yönünde
ağırlıkça % 0.3 DWCNT-NH2 (kür sonrası ve kürlenmemiş) içeren FTP'ler üzerinde
iletkenlik ölçümleri yaptılar. Epoksi matrisinin bir nano modifikasyonunun, geliştirilmiş
matris baskın mekanik özelliklere ve anizotropik bir elektrik iletkenliğine sahip yeni FTP'lere
yol açtığını göstermişlerdir [1].
Suherman vd., 2011,
CNT'lerin ilavesinin elektriksel iletkenlik üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Nanokompozitlerin elektriksel iletkenliğinin, CNT içeriği ağırlıkça % 7.5'e
yükseltilerek hızla arttığı, ancak daha sonra ağırlıkça % 10 CNT ilave edildiğinde elektriksel
iletkenlik keskin bir şekilde azaldığı belirtilmiştir. Ağırlıkça % 7.5 CNT içeren nano
kompozitler, en yüksek elektrik iletkenliğine 104.7 S / cm sahiptir. Grafit / CNT'ler / Epoksi
nanokompozitlerinin az miktarda CNT ilavesiyle yüksek iletkenliği, çok küçük çaplı CNT'ler
üzerinde yüksek en boy oranından kaynaklandığı belirtilmiştir. Bunun CNT'lerin grafit
parçacıkları arasında iletken kanallar oluşturmasına ve takviye malzemesi olarak hareket
etmesine olanak tanıdığı böylece nanokompozitlerin elektriksel iletkenliğinin arttığı
belirtilmiştir [2].
Berkay, 2015, kompozit uçak yapılarında elektrik iletkenliğinin nanoteknolojik olarak
iyileştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmada, termoset bir reçine olan epoksiye, farklı
miktarlarda grafen nanoparçacıklar ve karbon nanotüpler eklemiştir. Üretilen bu nanoparçacık
katkılı karbon/epoksi tabakalı kompozitlerin fiber doğrultusunda, fiber doğrultusuna dik ve
kalınlık doğrultusunda elektriksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, AC iletkenlik değerleri
ölçümünü yapmış ve elektriksel iletkenliklerini hesaplamıştır. [3]
Elde ettiği sonuçlarda, nanoparçacık katkılanmamış karbon fiber/ epoksi kompozitlere göre en
düşük değere göre fiber yönünde %38, fibere dik doğrultuda %94, kalınlık doğrultusunda
%75 artış olduğunu belirtmiştir. En yüksek değere göre fiber yönünde %82, fiber yönüne dik
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doğrultuda %98, kalınlık doğrultusunda %97 artış sağladığını belirtmiştir. CNT ve GO
nanoparçacık katkısının, karbon fiber/epoksi tabakalı kompozitlerinde elektriksel iletkenliği
arttırması yönünde yapılan bu çalışmada, kompozitlerde nanoparçacık katkısının olumlu
sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Düşük miktarlardaki nanoparçacık etkisi, kompozitlerin
elektriksel direncini düşürerek iletken malzeme özelliği kazanmasını sağlamıştır.
Nanoparçacık yüzdesinin artması sonucu, hem elektriksel hem de mukavemet değerlerinde
doyma noktasına ulaşıldığından bu elektriksel ve mukavemet değerlerinde azalma görüldüğü,
düşük miktarlardaki nanoparçacık katkısının etkisinin daha fazla olduğu belirtilmiştir.
Nanoparçacık dağılımına göre iletkenlik değerleri karşılaştırıldığında, CNT etkisinin GO'ya
göre daha üstün geldiğinin görüldüğü ifade edilmiştir[3].
MALZEME VE YÖNTEM
Nanoparçacık katkılı boyaları hazırlarken ilk olarak 0986/2620 Anti-Static Type II Kit
prosedüründe verilen 3:1:1 oranına uygun olarak sırasıyla 0986/2620 Anti-statik boya,
0709/9000 - aktivatör ve 0491/9000 – inceltici karıştırılmıştır. Sonrasında her bir numuneye
uygulamak için 37,5 gr olarak ayrılan bu karışımlara Garafen ve Çift Duvarlı Karbon Nanotüp
(ÇDKNT) malzemelerinden %1, %2, %3, %4 oranında eklenmiş ve oluşturulan yeni
karışımlar ile numuneler boyanmıştır. Numuneler Tablo 3’deki gibi adlandırılmıştır.
Tablo 1: Grafen Nano Toz Malzeme Özellikleri
Saflık
Grafen
Nano Toz

99.9
%

Kalınlık(nm)
3

Çap(µm)
1.5

Belirli Yüzey
Alanı (m2/g)

İletkenlik
(S/m)

800

1500 - 1980

Tablo 2: Çift Duvarlı Karbon Nanotüp Malzeme Özellikleri
Saflık
Çift Duvarlı
Karbon
Nanotüp

> 65 %

Dış Çap
(nm)
2-4

İç Çap(nm)
1-3

(a)

Uzunluk (µm)

İletkenlik
(S/m)

48

9800

(b)

Şekil 3. (a) Grafen ve katkılı boyanın hazırlanması, (b) ÇDKNT ve katkılı boyanın
hazırlanması
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Tablo 3: Numunelerin katkı oranlarına göre adlandırılması
Numune No

Katkı Malzemesi

Katkı Oranı

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9

Grafen
Grafen
Grafen
Grafen
ÇDKNT
ÇDKNT
ÇDKNT
ÇDKNT
KATKISIZ

1%
2%
3%
4%
1%
2%
3%
4%
0%

Elde edilen katkılı boyalar ile numunelerin boyanması sonrasında ilk olarak Airbus
elektriksel yüzey direnç ölçme prosedürüne göre C.A. 6525 Megohmmeter kullanılarak direnç
ölçümleri yapılmış ve iletkenliklerinin hesaplanması için ise aşağıdaki formül kullanılmıştır.
σ=

𝑙
𝑅×𝐴

Şekil 4. Elektriksel Yüzey Direnç Ölçümü

BULGULAR
Uçak boyasına farklı oranlarda 2 farklı iletken nanoparçacıkların ayrı ayrı eklenmesi sonucu
elde edilen yeni katkılı boyalar prosedürlere uygun olarak Kuartz Fiber Takviyeli Polimer
(KFTP) kompozit numuneleri üzerine uygulanmıştır. Katkısız boya ile boyanmış referans
numune (N9) ile iletkenlik sonuçları karşılaştırılmıştır. Şekil 5’te görüldüğü gibi işlenmiş
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numunelerde referans alınan N9 KFTP kompozit numunesine göre, elektriksel iletkenliğin
arttığı görülmektedir. Bu durum işlenmiş numunelerde herhangi bir nedenle oluşabilecek
statik elektriğin daha hızlı bir şekilde uçak gövdesindeki deşarj noktalarından havaya
bırakılacağını göstermektedir.

Şekil 5. N9 ile Grafen ve ÇDKNT katkılı boya ile boyanmış numunelerin yüzey
iletkenliklerinin karşılaştırılması
Şekil 5 incelendiğinde Grafen ve ÇDKNT katkı oranı arttıkça iletkenliğinde referans
numuneye göre arttığı görülmektedir. Fakat ÇDCNT %1 ve %2 katkı oranında iletkenlikte
doğrusal bir artış görülürken katkı oranı %3 olduğunda iletkenlik değeri %2’ye göre düşmeye
başlamış ve %4 katkı oranında bu düşüşün oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bunun nedeni
olarak ÇDKNT nanoparçacık katkı oranının artması sonucu elektriksel iletkenlik değerinin
doyma noktasına ulaştığı belirlenmiştir. Nanoparçacık katkı oranına göre iletkenlik değerleri
karşılaştırıldığında ÇDCNT etkisinin Grafen’e göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
Yapılan Grafen ve ÇDKNT katkı oranları ile (%1, %2, %3, %4) oluşturulan boyalar ile
boyanmış tüm numunelerde belirlenen “Airbus Elektriksel Yüzey Direnç Ölçümü
prosedüründe belirtilen 0 – 100 MΩ arasında bir yüzey direnci almak” ve “Alınan yüzey
direnç değerlerinin referans numunenin (N9) yüzey direnci değerinden daha düşük olması”
hedeflerine ulaşılmıştır.
TARTIŞMA
Literatürdeki katkılama işlemlerine baktığımızda bu katkılamanın kompozit üretimi esnasında
kompozitin içine yapıldığını ve böylelikle iletkenliğin arttığını görmekteyiz. Bu uygulama
üretim metedolojisinin değiştirilmesini gerektirir. Fakat bu çalışmada boyaya nanoparçacık
katkısı ile elde edilen yeni karışımların hem daha önce üretilmiş kompozitlere de
uygulanabilmesi hem de iletkenliğin arttırılması konusunda Grafen ve ÇDKNT’nin tüm katkı
oranlarında hedeflenen değerlere ulaşması sebebiyle uygulanabilirliği daha elverişli ve kolay
bir yöntemdir.
SONUÇ
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Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre ÇDKNT’nin iletkenlik artışında Grafen’den daha
etkili olduğu görülmüştür. Bu durumun hem ÇDKNT’nin iletkenliğinin Grafen’den daha
yüksek olduğu hem de nanoparçacık boyutlarının Grafen’den daha uzun olduğu için
gerçekleştiği düşünülmektedir. Ayrıca elde edilen yüksek iletkenlik değerleri sayesinde uçak
gövdesinde, uçak uçuşta iken sürtünmeden ve yıldırım çarpmasından dolayı oluşan statik
elektrik amaçlandığı gibi uçak gövdesinden daha hızlı bir şekilde atılabilecektir.
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Optimal Inductor Design based on Hybrid Genetic Algorithm
Boudjema REZZOUG
Wessim AKSA
Mohamed KEBAILI

Abstract— The inductor design plays an important role within the power converter design. It is the most important contributor
to the overall size, weight, and power loss of the system. Optimal inductor design is a significant challenge due to the parameters’
interdependence. The present paper discusses the design of power inductor by minimizing the total cost of the inductor using the
Hybrid Genetic Algorithm (HGA). The results obtained using the local solver fmincon (find minimum of constrained nonlinear
multivariable function) with four algorithms, namely: Sequential Quadratic Programming (SQP), Active-Set, Trust-RegionReflective, and Interior-Point are better than those of Genetic Algorithm (GA). The Trust-Region-Reflective method has given the
best fitness.
Index Terms— Inductor, Electromagnetic Compatibility EMC, Genetic Algorithm GA, Hybrid Genetic Algorithm HGA,
fmincon, power losses

I. INTRODUCTION
High power density has become one of the key issues in the development of power electronics converters [1].
Accordingly, the power converters are designed not only to meet input and output power quality requirements but also to
achieve low-volume or lightweight. The demand for converter’s volume and/or weight reduction is usually subject to
application-specific constraints. In aircraft applications, a low converter weight is important since weight has a serious
impact on speed, CO2 emissions, operational costs and overall operational capabilities [2].
Magnetic components represent an integral part of almost all modern power electronic converters and are essential for
them to operate properly. Commonly known examples are transformers for galvanic isolation and voltage adaption, AC and
DC chokes in switched mode power converters differential mode (DM) and common mode (CM) inductors for EMI filtering.
Typically, the magnetic components do not only use a considerable share of the total converter volume but also cause high
relative costs compared to other components [3,4].
Manuscript received March 23, 2021; revised May XX, 2021.
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Consequently, performance optimizations regarding volume, cost, and efficiency of magnetic components is a commonly
discussed topic in literature.
Beyond the optimization of application-specific magnetic components with comparably few and narrow design parameter
ranges, there is also an interest in general scaling laws and knowledge about the trade-offs of magnetic [5].
The aim of this paper is to compare the simulation results obtained by a Genetic algorithm to those obtained by the Hybrid
genetic algorithm as well as to analyze the parameters that affect an inductor design stages, to provide some suggestions for
improving and developing new models prior to the design phase in order to enhance the performance against electromagnetic
interferences (EMI) with a lower cost.
The reminder of this paper is organized as follows. Section 2 deals with the problem formulation concerning the design of
the inductor. A brief description of its model and its sizing, including the principle variables are discussed. Section 3
reviewed and showed a comparison between the proposed Hybrid Genetic Algorithm and the Genetic Algorithm. Section 4
gives simulation results of the studied case and discussions. Finally, the conclusion is drawn in the latest section.
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II. PROBLEM FORMULATION
The most basic form of an inductor is a coil of wire winded around a central core. Inductors store electrical energy
temporarily in the form of magnetic energy. This magnetic energy occurs when current flows through the inductor, and it has
an associated electromotive field, which opposes the applied voltage. This means that an inductor will resist changes in
current but passes a steady state DC current. An inductor is a fairly simple passive electromagnetic component, yet finding
the optimal design without using a computer aided optimization method is hard and time consuming. The complexity of the
matter can be acknowledged by looking at the close correlation between the parameters of an inductor. There are several
variables to have in mind when trying to find the best solution for an optimal inductor design. The best solution can also
imply different designs depending on the field of application of the inductor.

Fig. 1. Inductor structure

DC current is considered for this problem and the power losses are thus limited to the resistive losses of the copper
windings. The equation 1 describes the power losses:

Power Losses inductor    N I

2  (l  a )  2  (l  d ) 2
I
S co

(1)

Where ρ is the resistivity of copper ρ=1.72 10-8 Ω m. NI is the number of windings for the copper wire, 𝑆𝑐𝑜 is the cross
section area of the copper wire and the DC current is I=100 A.
Constraints for the physical size need to be added for the optimization to respect the geometry of the basic structure of the
inductor. The equations 2, 3 and 4 express the constraints for width, height and depth respectively.

X  2.1  l  2  a
H  h  2 a
W  2l  d

(2)
(3)
(4)

The inductance of the inductor has given a lower bound of 20 mH and the expression for this is given in equation 5:

L  0  N I2

ad
 20 mH
g

(5)

Where µ0=4π10-7 is the permeability of vacuum and the air gap length is g. The equation 6 expresses the flux density of
the inductor which has given an upper bound of 1 T and:

B  0

NI  I
 1T
g

(6)

The equation 7 gives the relationship between the radius of the wire cross section area, R, and the total area of windings
lxh. Since the wire cross section area is circular, there will be empty spaces between the windings which is accounted for by
a filling factor of 80%.
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lh 

NI   R2
0.8

(7)

The current density of the copper wire has an upper bound of 5 Amm-2 and it can be expressed in equation 8:

J 

I

  R2

(8)

 5 Amm 2

Equation 9 gives the objective function, which is a function of the total cost of the inductor. It is divided into two parts:
capital investment cost and operational cost. The operational cost is considered as the running cost of the inductor and
depends entirely on the power losses. Capital investment cost depends on the amount of copper and iron needed for
constructing the inductor.

Costtot  Costcapital  Costoperational

(9)

The capital cost comprises the cost of iron and copper, and it is described by equation 10:

Cost capital  Vol co   co  Pr iceco  Volir   ir  Pr iceir

(10)

In equation 11 and 12, the volume of copper and iron are found directly from the measures of the inductor.

Volco  (2  a  2  d  4  l )  R 2    N I

Vol ir  (2  a  1.1 l )  (2  a  h )  d  (1.1 l  h  d )

(11)

(12)

Where δco=8920 kg/m3, δir=7874 kg/m3, Priceco= 704.2 DA/kg, and Priceir= 113.4 DA/kg.
In equation 13, a description of the operational cost, where the inductor is assumed to be used 5000 hours a year, for 20
years and with a fixed price of electricity, Price el, of 4.17 DA/kWh.
(13) Costoperational

 Power Lossesinductor 10 3  5000  20  Pr iceel

III. HYBRID GENETIC ALGORITHM
To optimize means to find the best, "optimal" solution to a problem. There are often several solutions that can accomplish
a single task. Some of these solutions might be better than others, and finding the best one out of these better solutions is to
find the optimum solution to the problem. A genetic algorithm is a population-based search and optimization method that
mimics the process of natural evolution. The two main concepts of natural evolution, which are natural selection and genetic
dynamics, inspired the development of this method. The basic principles of this technique were first laid down by Holland
[6] and are well described, for example, in [7,8]. The main operators of the genetic algorithms are reproduction, crossover,
and mutation. Reproduction is a process based on the fitness function of each string. Thus, strings with higher fitness value
have a bigger probability of contributing offspring to the next generation. Crossover is a process in which members of the
last population are mated at random in the mating pool. So, a pair of offsprings is generated, combining elements from two
parents, which hopefully have improved fitness values. The crossover point shown can be illustrated in table 1.

TABLE I
CROSSOVER PROCESS

KONGRE KİTABI

Chromosome 1

11011|00100110110

Chromosome 2

11011|11000011110

Offspring 1

11011|11000011110

Offspring 2

11011|00100110110
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Mutation is a process of random walk through the coded parameter space. Its purpose is to ensure that important
information contained within strings may not be lost prematurely. In case of binary encoding, we can switch a few randomly
chosen bits from 1 to 0 or from 0 to 1. Table 2 shows the mutation process.
TABLE II
MUTATION PROCESS
Original offspring 1

1101100100110110

Original offspring 2

1101111000011110

Mutated offspring 1

1100100100110110

Mutated offspring 2

1101011000011110

A hybrid genetic algorithm combines the power of the genetic algorithm (GA) with the speed of a local solver. The GA
excels at gravitating toward the global minimum. Thus, the GA finds the region of the optimum, and then the local solver
takes over to find the minimum. In this paper, we will use the local solver fmincon (find minimum of constrained nonlinear
multivariable function) of Matlab with four algorithms namely: Sequential Quadratic Programming (SQP), Active-Set,
Trust-Region-Reflective, and Interior-Point [9].
Sequential quadratic programming (SQP) is a class of algorithms for solving non-linear optimization problems (NLP) in
the real world. It is powerful enough for real problems because it can handle any degree of non-linearity, including nonlinearity in the constraints. The method dates back to 1963 and was developed and refined in the 1970's [10]. SQP combines
two fundamental algorithms for solving non-linear optimization problems: an active set method and Newton’s method.
- The Active-set method solves the Karush-kuhn-Tucker (KKT) conditions using guess and check to find critical points.
- The Trust region reflexive algorithm is an enhancement of the Levenberg-Marquardt. The basic idea is to adjust the
shape of the trust region so it fits within the bounds. Furthermore, when the proposed step is out of bounds, a search
direction reflected from the bound is considered. Because of these enhancements, this algorithm tends to work somewhat
better than the Levenberg-Marquardt algorithm for constrained problems.
-Interior-point methods (also referred to as barrier methods) are a certain class of algorithms that solve linear and
nonlinear convex optimization problems. An interior point method was discovered by Soviet mathematician I. I. Dikin in
1967 and reinvented in the U.S. in the mid-1980s [11].The flowchart in figure 2 shows the steps of the proposed HGA.
Initialization

Evaluation

Selection

Crossover

No

- SQP
- Active-Set
- Trust-Region-Reflective
- Interior-Point

Mutation
fmicon

Gen>Genmax
yes
stop

Fig. 2. Flowchart of the proposed HGA
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IV. SIMULATION AND DISCUSSION
The optimal inductor design is achieved by the GA in the first step. The results obtained are then compared with those
obtained by the HGA by changing the local solver each time. The table 3 gives the simulation parameters of the GA:

Table III
GA PARAMETERS
Population size
Number of generation
Crossover fraction
Mutation

10
10
0.8
mutation adapt feasible

The use of mutation adapt feasible as the mutation function is to account for the constraints. The figures from 3 to 7 show
the results obtained from the proposed HGA. The best and mean of the cost objective function change according to the local
solver. The HGA optimization is more powerful than GA due to the interdependence of the variables of the total cost
objective function of the inductor.

Fig. 3. GA RESULTS

Fig. 4. HGA/SQP RESULTS
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Fig. 5. HGA/ACTIVE-SET RESULTS

Fig. 6. HGA/ TRUST-REGION-REFLECTIVE RESULTS

Fig. 7. HGA/ INTERIOR-POINT RESULTS

The table 4 presents the results obtained of the GA and HGA using fmincon with the four algorithms. The local solver
Trust-region-reflective has given the lower best fitness value with a number of windings for the copper wire equal to
14.1737.
Table IV
RESULTS OBTAINED OF THE OPTIMAL INDUCTOR DESIGN
GA

HGA/
sqp

HGA/
Activeset
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a[m]

0.2426

0.4837

0.4689

0.2163

0.3074

d[m]

0.9800

0.4508

0.4352

0.7774

0.9031

l[m]

0.0100

0.0100

0.0296

0.0217

0.0240

NI[turn
s]
R[m]

9.1455

9.4806

0.0296

14.1737

7.8665

0.0079

0.0052

10.0156

0.0056

0.0050

h[m]

0.5148

0.0171

0.0068

0.0492

0.0235

g[m]

0.0013

0.0012

0.0013

0.0019

0.0010

Best
fitness
Mean
Fitness

485135

448449

425751

242162

400796

526110

452180

426858

294885

426687

V. CONCLUSION
An inductor is a fairly simple passive electromagnetic component, yet finding the optimal design without using a
computer aided optimization method is hard and time consuming. The complexity of the matter can be acknowledged by
looking at the close correlation between the parameters of an inductor. GA alone is insufficient for this task. This is why
hybridization is in high demand in this kind of optimization where the system is complex and the non-linearity is severe.
HGA using fmincon with the local solver Trust-region-reflective has given an optimal inductor design.
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5. METAKARP BOYUN KIRIKLARIN AÇILANMASININ ÖLÇÜMÜNDE
AKILLI TELEFON UYGULAMASI KULLANIMI
USE OF A SMARTPHONE APPLICATION FOR THE MEASUREMENT OF FIFTH
METACARPAL NECK FRACTURE ANGULATION
Op. Dr. Ertuğrul ŞAHİN
İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi, ORCID. 0000-0002-8509-3570
ÖZET
Metakarp ve falanks kırıkları tüm kırıkların yaklaşık %10’unu teşkil eder; metakarp kırıkları
ise tüm el kırıklarının %30–40’nı oluşturur. Metakarp kırıkları içinde en sık görülen 5.
metakarp boyun kırığıdır (%10). Tedavi, kırığın hangi metakarpta olduğu, kırık sonucu oluşan
açılanmanın derecesi, elde yalancı pençeleşme ve rotasyonun varlığına göre yapılır. Genel
görüş 40º üzerinde olan açılanmalarda düzeltme yapılmalıdır. Bu sebeple kırığın
açılanmasının derecesi tedavi planı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı 5.
metakarp boyun kırığı açılanmasını akıllı telefon uygulaması (iPinPoint) ve bilgisayar tabanlı
ölçüm programı (SECTRA, version 20.2.10.3376, Sweden) kullanarak yapılan ölçümlerin
güvenirliğini ve tutarlılığını karşılaştırmaktır. Çalışmada 5.metakarp boyun kırığı bulunan 34
hastanın oblik dijital radyografileri retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya dahil edilen 34
hastanın yaş ortalaması 33,6 yıl (17-58 yıl) olup; tümü erkek idi. Hastaların % 64,7 ‘si
yumruk atma ile başvurdu. Bir ortopedi uzmanı tarafından iPinPoint ve Sectra uygulamaları
kullanılarak kırığın açılanması bir ay arayla iki kez ölçüldü. Bilgisayar tabanllı yapılan
ölçümler analiz ve karşılaştırma için referans standart olarak belirlendi. Bilgisayar ve
iPinPoint uygulamaları arasındaki fark her bir ölçüm için hesaplandı. Bilgisayar ve akıllı
telefon ölçüm yöntemlerinin gözlemci içi uyumluluğu da test edildi. Gözlemci içi uyumu
mükemmel düzeyde olduğu görüldü. iPinPoint uygulaması ile yapılan iki ölçümün ortalama
değerleri sırası ile 52,04 º ±12,2 º ve 52,24 º ±11,7 º ; Sectra uygulaması ile 52,3 º ± 12,1 º ve
52,8 º ± 12,5 º bulundu. İki teknik arasındaki ölçüm farkı ilk ölçüm için 1,32 ± 0,8; ikinci
ölçüm için 1,41±1,1 idi. Sonuç olarak her iki uygulamanın 5. metakarp boyun kırıklarının
açılanmasının ölçümünde güvenilir olduğu görüldü. iPinpoint uygulaması bilgisayar ile
ölçümün mümkün olmadığı durumlarda alternatif ölçüm yöntemi olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Metakarp kırığı, akıllı telefon, kırık açılanması, gözlemci içi uyum
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Metacarpal and phalanx fractures constitute approximately 10% of all fractures, on the other
hand metacarpal fractures constitute 30-40% of all hand fractures. The most common form of
metacarpal fractures are the 5th metracarpal neck fractures (10%). Treatment methods are
determinated by location of the fracture, the degree of angulation, the presence of false
clawing and rotation in the hand. Angulations above 40 º should be corrected. Therefore the
measurement of the fracture angulation is very important for the treatment plan. The aim of
this study was to compare the reliability and consistency of the a smartphone application
(iPinPoint) and computerized measurement (Sectra) for measurement of fifth metacarpal neck
fracture angulation. Oblique digital radiographs of 34 patients with a fifth metacarpal neck
fractures were retrospectively analyzed. The average age was 33,6 years (17-58 years); all of
them were male. 64,7% of the patients presented with punching. The measurement of fracture
angulation was done by an orthopaedic surgeon twice one month apart using iPinPoint and
Sectra. Digital angular measurementson the computer were set as the reference standard for
analysis and comparison. The difference between computerized measurements and iPinPoint
measurements, for each round were calculated. Inter reliability of the computer and the
smartphone measurement method were also tested. iPinPoint, the mean values of angulation
degrees 52,04 º ±12,2 º and 52,24 º ±11,7 º for each rounds respectively. Sectra, the mean
values of angulation degrees were 52,3 º ± 12,1 º and 52,8 º ± 12,5 º for each rounds
respectively. The mean difference between two techniques were 1,32 ± 0,8 and 1,41±1,1 for
each rounds respectively. In conclusion both techniques are reliable in measuring the fifth
metacarpal neck fracture angulations. The iPinPoint application may be used in case of
computerized systems are not available.
Keywords: Metacarpal fracture, smartphone, fracture angulation, interobserver reliability
INTRODUCTION
Fractures of the fifth metacarpal neck, or boxer’s fractures, are common, accounting for 20%
of all hand fractures (1-3). These injuries are most often sustained while striking an object (4).
These fractures are typically treated with first closed reduction and splint immobilization
(5-7). Then, residual angulation at the fifth metacarpal neck is measured to make a decision
that can be followed conservatively.
Nowadays with developing technology, measurements of the fracture angulation is made by
using digital tools. However sometimes it may not be possible to reach or use these digital
tools and physician would need another practical options. For these cases, mobile phone
applications may represent as an alternative tools to measure angulation of fracture instead of
computer based applications or traditional method, goniometer. The reliability of smartphone
applications has previously been assessed for Cobb angle measurements in scoliosis and
kyphosis, pediatric forearm fractures angulation, hallux valgus angle measurements (8-11).
However no study has been investigated about the measurement of 5th metacarpal neck
fracture angulation using smartphone application.
The aim of this study was to compare the reliability and consistency of the a smartphone
application (iPinPoint) and computerized measurement (Sectra) for measurement of fifth
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metacarpal neck fracture angulation
MATERIALS AND METHODS
Oblique digital radiographs of 34 patients with a fifth metacarpal neck fractures, admitted to
our clinic between July 2020 – April 2021 were retrospectively analyzed. Ethics Committee
approval was not required since data used in our study were obtained retrospectively from
patient files. The measurement of fracture angulation was done by an orthopaedic surgeon
twice one month apart using iPinPoint and Sectra (Figure 1).

(a)

(b)

Figure 1. Measurement of boxer fracture angulation in oblique radiographs by (a) iPinPoint
and (b) SECTRA.

Digital angular measurements on the computer were set as the reference standard for analysis
and comparison. The difference between computerized measurements and iPinPoint
measurements, for each round were calculated.Smartphone measurements were performed
using an Apple iPhone model XR (Apple Inc., Cupertino, CA, USA). The iPinPoint
application was downloaded full version from the Apple iTunes store. It is an application that
uses the built-in camera of the smartphone for angular measurement. To eliminate the parallax
errors, originated from capturing the photo, we first downloaded the pictures to computer.
Then they were sent to smartphone via e-mail.
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SPSS for Windows (version 23.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA) was used for statistical
analysis. The inter and intra observer reliability was estimated using intraclass correlation
coefficients (ICCs). Values of 0–0.20 considered poor reliabilitiy, 0.21–0.40 fair, , 0.41–0.60
moderate, 0.61–0.80 good, 0.81-1.0 very good reliability (12). A p-value of <0.05 was
considered as statistically significant.
RESULTS
The average age was 33,6 years (17-58 years); all of them were male. 64,7% of the patients
presented with punching. For iPinPoint, the mean values of angulation degrees 52,04 º ±12,2 º
and 52,24 º ±11,7 º for each rounds respectively. Sectra, the mean values of angulation
degrees were 52,3 º ± 12,1 º and 52,8 º ± 12,5 º for each rounds respectively. The mean
difference between two techniques were 1,32 ± 0,8 and 1,41±1,1 for each rounds respectively.
Interobserver reliability for SECTRA measurement was very good (ICC=0.955) and for
iPinPoint measurement was also very good (ICC=0.905). Intraobserver reliability between
smartphone and computer for first round was very good (ICC=0.955) and for second round
was also very good (ICC=0.887).

DISCUSSION
In this study the inter-rater correlation coefficients was substantial intra-rater correlation was
very good. These results showed that the proposed measuring the fifth metacarpal neck
fracture angulations by iPinPoint was reliable. Inter-rater and intra-rater reliability tests was
preferred for radiographic measurement to determine the reproducibility by assessing the
same views in several times.
A boxer's fracture is typically a result of direct trauma to a clenched fist where energy is
transferred through the fifth metacarpal axially and mostly results in apex dorsal angulation
due to the pull of the interosseous muscles of the hand. Plain X-rays (anteroposterior, lateral,
and oblique) are the gold standard for diagnosis and for determining angulation (13,14).
Measurement of fracture angulation is very important for the treatment of fractures.
Nowadays there a lot of options like goniometer, digital applications etc. for angle measuring.
However these options may not always be available, or radiographs may be available in
traditional hard copy instead of digital format. In these conditions there may be need for a
reliable, quick and easily accesible device for measuring angles from hand radiographs. As
many physicians carry a smartphone, use of this application may prevent to need somethimg
else. To our knowledge inter- and intra-observer reliability of such a boxer fracture angualtion
has never been tested.
In conclusion both techniques are reliable in measuring the fifth metacarpal neck fracture
angulations. The iPinPoint application may be used in case of computerized systems are not
available.
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ONLİNE PAZARYERLERİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
ONLINE MARKET PLACES AND ITS EFFECTS ON CONSUMER BEHAVIOR
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Demirdöğmez
Harran Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-5104-7042
ÖZET
Onlarca satıcının içerisinde bulunduğu pazaryerleri, ingilizce adıyla Marketplaces, satıcılarla
alıcıları buluşturan ve ikisi arasındaki ticareti kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş iş modelini
temsil eden online işyerleri veya mağazalardır. Üreticilerin ya da satıcıların satışını,
müşterilerin, tüketicilerin veya alıcıların da satın almasını gerçekleştirebilecekleri ortak bir
platformda buluşmalarını sağlayan online alışveriş merkezleridir. Pazaryerlerindeki amaç,
farklı sektörlerde iş yapan satıcıların satış faaliyetlerini gerçekleştirmelerini, alıcılara ürün ve
hizmet çeşitliliği ve bunlarla ilgili alternatifler sunmalarını sağlamaktır. Geleneksel pazarın
temelini teşkil eden fiziki mağaza, işyeri veya alışveriş merkezlerinden farklı olarak e-ticaret
pazaryerlerindeki bir tek platformda bile tüketiciler için mal ve hizmet konusunda çok
alternatifler bulunmaktadır. Bu platformlarda tüketicilere onlarca işyerinin sunduğu farklı
markaları veya ürünleri aynı anda bulmasına, karşılaştırma yapmasına ve satın almasına
imkân verilmektedir. Satıcılar için e-ticaret pazaryerlerinde mağazalarını açmak, onların
ayrıca online bir mağaza kurmalarına gerek kalmadan mamullerini satmalarına imkan
tanımaktadır. Bu da satıcılar açısından ekonomik bir başlangıç sayılmaktadır. Bu çalışmanın
amacı e-ticaret veya online pazaryeri olarak bilinen çok satıcılı mağazaların tüketicilerin satın
alma davranışlarındaki değişikliklere etkisiyle berber bu platformların özellikleri, gelişmesi,
e-ticaret sektörüne etkileri, avantajları, dezavantajları, e-ticarette en iyi pazaryeri stratejileri ve
pazaryeri seçimi kriterleri hakkında bilgiler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Pazaryerleri, E-Ticaret, E-Ticaret Pazaryerleri, Online Pazaryerleri,
Dijital Pazarlama, Dijital Dönüşüm.
ABSTRACT
Marketplaces with dozens of sellers, in English, Marketplaces, are online businesses or stores
that bring together sellers and buyers and represent the business model established to facilitate
trade between the two. They are online shopping centers that enable manufacturers or sellers
to meet on a common platform where customers, consumers or buyers can make their sales.
The purpose of the marketplaces is to enable the sellers working in different sectors to carry
out their sales activities, to offer the buyers a variety of products and services and alternatives
related to these. Unlike the physical stores, workplaces or shopping centers that form the basis
of the traditional market, there are many alternatives in terms of goods and services for
consumers even in a single platform in e-commerce marketplaces. These platforms allow
consumers to find, compare and buy different brands or products offered by dozens of
businesses at the same time. For sellers, opening their stores in e-commerce marketplaces
allows them to sell their products without the need to set up an additional online store. This is
considered an economical start for sellers.The aim of this study is information about the
features of these platforms, their development, their effects on the e-commerce sector, their
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advantages, disadvantages, the best marketplace strategies in e-commerce and the
marketplace selection criteria, with the effect of multi-seller stores known as e-commerce or
online marketplaces. to present.
Keywords: Marketplaces, E-Commerce, E-Commerce Marketplaces, Online Marketplaces,
Digital Marketing, Digital Transformation.

GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler, internet kullanımının yaygınlaşması, buna bağlı olarak dijitalleşmenin,
başta çalışma yaşamında, tüketici davranışlarında, sosyal hayatta ve insan ilişkilerinde vb.
gibi hemen her alanda değişikliklere ve gelişmelere neden olması, işletmeleri de bu konuda
yeni tedbirler almaya ve gelişmelere ayak uydurmaya zorlamıştır. İşletmelerin, firmaların
veya başka bir ifade ile organizasyonların, hedef kitlelerine geleneksel pazarlar dışında dijital
pazarlar gibi yeni ve yenilikçi yollarla ulaşma çabası göstermelerini zorunlu kılmıştır.
Tüketicilerin satın alma faaliyetlerinde meydana gelen dijital dönüşüm ve buna bağlı olarak
dijital pazarlama platformlarının kullanımının artmasıyla birlikte, dijital pazarlama
platformları işletmeler açısından stratejik önem arz eden araçlar halini almıştır. İşletmeler
dijital pazarlama ve platformları sayesinde hedef kitlelerine hemen her yerde, her zamanda ve
her durumda ulaşabilmektedirler (Alan vd. 2018).
İşletmeler, olağanüstü güçlere sahip olan “dijital pazarlama ve platformları” sayesinde
dünyanın her yerindeki milyarlarca kullanıcıya dakikalarla ifade edilebilecek çok kısa süreler
içerisinde ulaşılabilmektedirler. E-ticaret platformlarında kullanılması için çok sayıda
pazarlama ve satış içerikli uygulamalar mevcuttur ve bu uygulamalar eşsiz fırsatlar
sunmaktadırlar. İnsanlar artık sadece oturdukları yerden değil, yürümek veya araç içerisinde
olduğu gibi hareket halindeyken ya da bir işini yaparken de dijital içerikleri
tüketilebilmektedirler. Dijital platformlar insanların geleneksel medya alışkanlıklarında da
değişiklikler meydana getirmiştir. İnternet özelliği olan tv’ler tercih edilmekte, normal tv
yayınları eskisi kadar izlenmemektedir, bunların yerine “YouTube, Dailymotion” vb. dijital
platformlar tercih edilmektedir. Bunun yanında online müzik uygulamaları, geleneksel
radyolara ilgiyi azaltmış, gazete ve kitapların yerini büyük ölçüde dijital uygulamalar almıştır.
Reklam panoları veya bilboardlardan ziyade kullanılan dijital ekrandaki reklam içerikleri
kullanıcıların ilgisini daha çok çekmektedir. İşletmeler de artık hedef kitlelerine potansiyel
müşterilerine ulaşmak ve mamullerini pazarlayabilmek amacıyla dijital pazarlamanın etkili,
farklı, çeşitli platform ve kanallarını kullanmaktadırlar (eticaret.gov.tr).
Tüketiciler her şeyin artık anlık, gerçek zamanlı, konum tabanlı, istek ve arzularına göre tam
üstüne oturacak şekilde dikilip sunulmasını istemektedirler. Ortaya çıkan talep, konum ve
zaman, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak yeni nesil pazaryerlerini doğurmaktadır
(insights.tirport.com).
E-ticaret pazaryerleri, aslında çeşitli sektörlerde faaliyetler gerçekleştirmek ve e-ticaretin
tanımını yeniden yapmak anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak çok satıcıyı bir araya
getiren online pazaryerleri, genişletilebilir ve esnek yapıları sayesinde son yıllarda önemli
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gelişmeler kaydetmiştir. Online pazaryerleri, e-ticaret yapmak isteyen işlemelerin “pazaryeri
optimizasyonları” yoluyla mağaza açmalarını kolaylaştırmaktadırlar. Türkiye’de bulanan
online pazaryerlerinde de işletmeler mağazalarını açıp işletebilmek için pazaryerlerine göre
değişebilen bir takım şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Online pazaryerleri, yurtdışı
ve yurtiçi B2B, B2C, C2C şeklinde çalışan esnek ücret politikalarına sahip olan pazarları
ifade eder. Online pazaryerleri gelirlerini, sağladıkları platformlarda satış faaliyetleri
gerçekleştiren işletmelerden elde etmektedirler. Online pazaryerleri hem kullanıcılara hem de
işletmelere çeşitli avantajlar sağlamaktadırlar. Bu avantajlar neticesinde özellikle KOBİ’ler
için göz ardı edilemeyecek ve onların satış hedeflerini öne çıkaracak bu e-ticaret iş modelleri
gelişerek büyümektedir.
Online pazaryerleri, e-ticaret sistemi içerisinde büyüme trendi göstermektedir. Birçok e-ticaret
firması kendilerine ait markaları olduğu halde satışlarını artırabilmek ve kârlarını maksimize
edebilmek adına bu online platformlardan da yararlanma yolunu seçmişlerdir. Bir işletme için
ulusal veya uluslar arası pazaryerlerinde faaliyet göstermek, sahip olduğu markasına farklı
şekillerde fayda sağlayabileceği gibi, tüketiciler ile işletmeler arasındaki etkileşimi de
güçlendirmeye yardımcı olmaktadır (eticaret.gov.tr).
1.E-TİCARET PAZARYERLERİNDEN DİJİTAL PLATFORMLARA
1999’da “Dijital TV anlaşması” yapılarak “Dijital platformlar” ın ilk adımı atılmış ve
“Digitürk” kurulmuştur. Digitürk’ te birbirinden farklı yeni kanallar ve izleyicilerin ilgi
alanlarına göre seçenekler bulunmaktaydı. Yıllar sonra TRT 2008’de 8 kanal üzerinden 17
ilde dijital yayıncılığa başlamış ve kablolu yayıncılığın önüne geçmiştir (Tanrıöver, 2011: 15)
İzleyicilerine birçok yenilik getiren televizyon, zaman geçtikçe izleyici isteklerine cevap
verememiş ve tek taraflı, sınırlı bir nesne halini almıştır. Bu zaman zarfında mobil teknolojiler
yaygınlaşmaya başlamış, ulaşılabilirliği artmış ve fiyatları makul seviyeye gelmiştir. Tv
izleyicileri mobil araçlardan kanalları izleme alışkanlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu
gelişmeler tüketicileri tv kanallarının kısıtlayıcı atmosferinden kurtarmıştır. Dijital platformlar
sundukları izleme seçenekleri sayesinde izleyicilerin çok yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Artık
tüketiciler, mümkün ola her yerde ve zamanda, istedikleri içerikleri tüketmek yoluyla dijital
platformlara yönelmişlerdir. “Yeni medya” denilen bu platformlar insanlara daha hızlı ve daha
fazla tüketme alışkanlığını kazandırmıştır. Bu da “bireyselleşme ve yeniden üretim kültürü”
olgularını meydana getirmiştir (Özsoy, 2000: 126)
Dönüşüm, geniş kapsamlı bir kavramdır ve her alanda görmek mümkündür. Dijital dönüşüm,
işletme dönüşümü ve dönüşüm optimizasyonu vb. Dönüşüm kavramı yalızca satın alma
konusunda olmamıştır. Tüketicilerin web sitesinde dolaşırken mamul satın alması veya sitenin
bültenine kaydolması da bir dönüşümdür (dijitalfakulte.com).
Sayısal teknoloji de denilen dijital teknolojiler, ses, görüntü ve metin gibi içeriklerin
bilgisayar diline dönüştürülmesini ifade etmektedir. Adı geçen tüm içeriklerin üretilmesi,
saklanması, düzenlenmesi, iletilmesi, bu “sayısal” ya da “dijital” denilen teknolojiler
sayesinde yapılmaktadır ve analog sistemlere göre kullanıcılara büyük kolaylıklar
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sağlamaktadır. İnternet, bilgisayar, tablet, cep telefonu, vb. teknolojik platformlardır. Bu
platformlar ölçülebilirlik, hız, kontrol, etkileşim gibi temel karaktere sahiptirler. Günümüzde
nesnelerin, binaların, şehirlerin, ulaşım araçlarının dijitalleştiğini söylemekte mümkün
olmaktadır (brandingturkiye.com). Sosyal medya gibi çok önemli platformların hayatımıza
girmesi, insanlar arasındaki etkileşim ve beraber yaşama kültürümüzde değişiklikler
getirmiştir. Tüm bu platformlara cep telefonlarımız vasıtasıyla ulaşabilmemiz ve bunları
kullanmamız dünya ile çevrimiçi hale gelmiş durumdayız. Hayatımızda birçok şey bu sayede
değişti ve değişmeye de devam etmektedir (bukrek.com).
Yıllık yaklaşık %15 büyüme trendi gösteren e-ticaret pazarı, beş trilyon dolar hacmini aşarak
göz kamaştırmaya devam etmektedir. Dünyadaki toplam perakende ticaretin, 2020 yılı
itibariyle yaklaşık %18’i e-ticaret şeklinde gerçekleşmektedir. E-Ticaret ödeme sistemleri
büyük bir hızla cep telefonları yoluyla yapılmaya başladığı için pek yakın bir zamanda klasik
ödeme sistemleri olan pos cihazları ve kredi kartları tarihe karışacak gibi görünmektedir.
Smart yani diğer adıyla akıllı cep telefonları ve bunlara uyumlu uygulamalar ticari hayatta
önemli rol almaktadırlar. Günümüzde “konum tabanlı” teknolojiler online pazaryerlerinde
daha çok yaygınlaşmaya başlamıştır. Ulaştırma, lojistik, yardımcı hizmetler, teknik servisler,
insan kaynakları tedariki, yiyecek-içecek hizmetleri, ikinci el satışlar, emlak, hatta çilingir
aramaya kadar her şeyde konum-tabanlı uygulamalar kullanılmaya başlayacak gibi
gözükmektedir (insights.tirport.com).
2. ALICI VE SATICILARI BULUŞTURAN NOKTA: ONLİNE PAZARYERLERİ
Dijital veya online pazaryerleri, herkesin muhakkak alışveriş yaptığı ve halen hayatımızda
önemli yerleri olan “semt pazarları” ile temelde aynı işlevsel özelliklere sahiptirler. Aynen
semt parlarında olduğu gibi çok sayıda satıcı ile alıcıların buluştuğu platformlardan
oluşmaktadırlar. Tüketiciler ihtiyaç duydukları mal ya da hizmetleri bu platformlarda yer alan
çeşitli satıcıların sunduğu kriterleri karşılaştırarak satın alabilmektedirler. Halihazırda yüksek
marka bilinirliği ve kendi yoğun kullanıcı kitlesine sahip olan online pazaryerlerinde faaliyet
gösterecek işletmelerin ise pazarlama ve tutundurma süreci yaşamadan hemen satışlara
başlamaları mümkün olabilmektedir. Online pazaryerlerinin gerek alıcılara gerekse satıcılara
sağladığı avantajlar ve kolaylıklar sayesinde e-ticaret, günümüzde en hızla gelişen büyüyen ve
yaygınlaşan sektörlerdendir. Artık online pazaryerleri, mamullerini internetten satmak isteyen
işletmelerin sıklıkla kullanmaya başladığı platformlar olmuştur. Aynı zamanda fiziksel
mağazalarında, geleneksel yollarla ticaret yapan işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde
büyük role sahiptirler. Dijital pazaryeri e-ticaret modelinin bu özellikleri sayesinde
ülkelerarası sınırlar kalkmış, KOBİ’ler gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerinde büyük
işletmeler gibi daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşması mümkün olmuştur
(eticaretcagi.com).
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3.ONLİNE PAZARYERİ, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
3.1.Online Pazaryerleri
Eğlence, oyun, gazete-dergi okuma, sosyal hayat, alışveriş şekilleri, eğitim, hatta tedavi
şekilleri gibi hayatımızın hemen her alanı dijitalleşmektedir. İnsanlar resmi işlemlerini sanal
ortamlarda yapabildikleri gibi elektrik, su doğalgaz vb. giderlerinin faturalarını da bu dijital
ortamlarda ödemekte, öğrenciler sanal ortamlarda notlarını öğrenebilmektedirler. Özellikle
ticari hayatta tüketiciler eskiden olduğu gibi artık mağaza mağaza gezip gün boyunca dolaşıp
yorgun argın eve dönmek yerine evlerinden ya da işyerlerinden veya müsait oldukları
herhangi bir mekândan alışverişlerini yapabilmektedirler. Tüm bu dijital veya online
platformlar tüketici ve işletmelere çeşitli avantajlarla hizmet sunmaktadırlar.
Online pazaryerleri, farklı büyüklüklerdeki işletmelere mal ve hizmetlerini satma imkânı
veren çok kanallı pazar ve bir e-ticaret iş modelidir. E-ticaretin en popüler ve en kârlı iş
modelleri arasında bulunan pazaryerleri, işletmelerin ürünlerini tek bir online pazarda
satmasına imkan tanıyan, sistemde bulunan tüm işletmelerin aynı altyapı ve algoritmaları
kullanması sağlayan ve satıcıların ürünlerini tek bir web sitesi çatısı altında dağıtmasına
yardımcı olan platformlardır (eticaret.gov.tr).
Online pazaryeri, dijital pazaryeri ya da çevrimiçi pazaryeri, alıcılar ile satıcıların, başka bir
deyişle tüketiciler ile işletmelerin üçüncü bir taraf marifetiyle sanal ortamlarda bir araya
getirildiği ve neticede ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği elektronik platformların adıdır
(worldef.net, enetle.net). Bu platformlar da işletmeler mal ve hizmet satışı yaparken,
tüketiciler de ilgilendikleri ya da ihtiyaç duydukları mamulleri inceleme, karşılaştırma ve
satın alma imkânına sahip olabilmektedirler (enetle.net). Böylece işletmeler, mal ve
hizmetlerini satın almak isteyen halihazırdaki ve potansiyel hedef kitlelerine hızlı ve sürekli
bir şekilde ulaşmak amacıyla online pazaryerlerini kullanmaktadırlar (worldef.net). Online
pazaryerleri gelirlerini tüketicilerden değil satıcı işletmelerden elde etmektedirler. Satılan
üründen alınan komisyonlar, listeleme ücretleri, yapılan sözleşmeye göre belirlenmiş aylık ya
da yıllık mağaza bedeli, satıcı işletmelerin ürünlerine reklam vermeleri online pazaryerlerinin
gelirlerinden bazılarını oluşturmaktadır (enetle.net). Online veya dijital pazaryerleri, e-ticaret
faaliyeti yapmak isteyen işletmelere veya bunlardan alıveriş yapmak isteye tüketicilere birçok
avantaj sağladıkları gibi bünyesinde birçok dezavantajlar da barındırmaktadırlar.
3.2.Online Pazaryerlerinin Avantajları
İşletmeler için, kendilerine ait web sitesi kurmak, online pazaryerlerinde bir mağaza açmak ve
bir e-ticaret sitesine sahipken online pazaryerlerinde de satış yapmak gibi internet üzerinden
dijital platformlarda satış yapmanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. Her yöntem, içerisinde
pek çok avantaj ve dezavantajları barındırmaktadır (ideasoft.com.tr). Online pazaryerlerinde,
yeniden bir e-ticaret sitesi kurmaya gerek olmadığı için işletmeler kendilerine ait bir mağazayı
daha düşük maliyetlerle “aylık mağaza kiraları” ödemeleri karşılığında açabilmektedirler.
● Pazaryerlerin kendilerine ait bir kullanıcı kitleleri olduğu için “satıcı
işletmeler”, online pazaryerlerinde mağaza açtığında yeniden bir kullanıcı
kitlesi oluşturma çabasına girmeden doğrudan bu kitleye ulaşma şansı
bulmaktadırlar.
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● Satıcı işletmeler online pazaryerlerinde mağaza açtığında site yönetimi, site
kurulum veya bakımı gibi herhangi bir teknik altyapı işiyle ilgilenmek zorunda
kalmazlar.
● Satıcı işletmeler, kendileriyle aynı mamulleri satan “rakip şirketleri” bu
platformlarda gözlemleyerek bu şirketlerin hangi ürünleri hangi fiyata sattığını
takip edebilmektedirler.
Tüm bu avantajlarla beraber Online pazaryerlerinin sağladığı farklı avantajları da şöyle
sıralayabiliriz (tubisad.org.tr; tusiad.org; deloitte.com);
● İşletmelerin kendilerine ait bir e-ticaret sitesi kurmalarına gerek kalmadan satış
yapmaları mümkün olmaktadır. Bir işletmenin online pazaryerinde e-ticarete
başlaması, kendi e-ticaret sitesini kurup satış yapmasından çok daha kolaydır.
● İşletmelerin yeni bir web sitesi kurma maliyetlerinden ve e-ticaret sitelerinin
karmaşık süreçlerden kurtulmasını sağlar.
● Online pazaryerlerinin kullanıcı trafiği, işletmelerin kendilerine ait e-ticaret
sitesine göre daha yoğundur.
● Hem yurtiçi hem de yurtdışından farklı coğrafyalardaki insanlara mal ve
hizmet satışına imkân verirler.
● Marka bilinirliğinin sağlanması açısından online pazaryerleri, çok avantajlı
kanallardır.
● Dijital pazaryerleri “KOBİ’ler ve geleneksel perakendecilerin” e-ticaret
faaliyetlerine başlarken lojistik, dağıtım, dijital ve içerik pazarlama gibi pek
çok alanda hareket kabiliyetlerini artıran ve kolaylıklar sağlayan platformlardır.
● Pazaryerleri, e-ihracat başlığında incelenmiş olan diğer faydalar ile birlikte,
KOBİ'lerin uluslar arası pazarlara açılmasını sağlayacak çok önemli
destekleyici unsurlardır.
3.2.1.Satıcı İşletmeler İçin Pazaryerlerinin Avantajları
Satıcı işletmeler için pazaryerlerinin avantajları şöyle sıralanabilir;(enetle.net)
● Online pazaryerleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verirler.
● Kendi web sitesini kurmadan dijital platformda satış yapmak için kolay bir
yoldur.
● İşletmelerin web sitesini ziyaret eden müşterileriyle beraber daha geniş ve
büyük pazarda mamullerini sunmasına imkân verir.
● Pazarlama maliyetleri açısından daha ekonomiktir.
● Online pazaryerlerinde satış yapan işletmeler, kendilerine ait web sitelerini
açma tecrübesi kazanırlar.
● Uluslararası boyutta satış yapmak için fırsatlar sunarlar.
● Marka bilinirliğini artırırlar.
● Satıcının veya alıcının zarara uğraması koruyucu işletme politikaları sayesinde
engellenmektedir.
● Online pazaryerleri kullanıcılarına güvenlik tedbirleri yoluyla güven verir.
● Mamulleri daha önce satın almış müşterilerin yapmış olduğu olumlu yorumlar
sayesinde diğer mamullerin satışı kolaylaşmaktadır.
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● Kargo şirketleriyle yapılan merkezi anlaşmalar lojistik konusunda satıcı ve
alıcılara fiyat avantajı sağlarlar.
3.2.2.Tüketiciler İçin Pazaryerlerinin Avantajları
❖ Online pazaryerleri 7 gün 24 saat açık oldukları için, istenilen her saatte
alışveriş yapmaları söz konusu olmaktadır.
❖ Tüketiciler bu pazaryerlerinde yüzlerce mağazanın sattığı ürünleri tek bir çatı
altında bulabilmektedir.
❖ Online pazaryerleri büyük organizasyonlardır. Bu durum müşteriler lehine
farklı banka kartlarına çok taksitli ödeme imkânı oluşturur.
❖ Pazaryerlerinden satı aldıkları mamullerin çeşitli nedenlerle iadesi veya
değiştirilmesi konusunda müşterilerine belirli şartlar dâhilinde kolaylık
sağlarlar.
❖ Pazaryerinde satılan mamuller ve satıcıları hakkında müşterilerin bilgi sahibi
olmasına imkân sağlanmaktadır.
❖ Kargo şirketleriyle yapılan merkezi anlaşmaların satıcıya avantaj sağladığı için
müşteriler ürünleri daha ucuza temin etme şansı bulurlar(enetle.net).
3.3.Online Pazaryerlerinin Dezavantajları
Online pazaryerlerinin avantajlarının yanı sıra bir takım dezavantajları da vardır. Bu
dezavantajlar şöylece sıralanabilir; (ideasoft.com.tr, worldef.net).
▪

▪

▪

▪

Online pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletmelerin sattıkları mamullerden alınan
komisyonlar, pazaryerinin gelir kaynaklarındandır. Bu nedenle işletmeler, her
pazaryerinde farklı olsa da belirli bir komisyon ücreti ödemek zorundadırlar.
İşletmeler, online pazaryerlerinde rakiplerinin önüne geçebilmek amacıyla ön sıralara
çıkmak ve mağazalarının görünürlüğünü artırmak için online pazaryerine reklam
ücreti ödemek zorundadırlar. Bunun için de belli bir reklam bütçesi ayırmaları
gerekmektedir.
Her yerde olduğu gibi online pazaryerinin de hem pazaryerini hem de kullanıcı
güvenliğini sağlayacak bir takım kuralları vardır. Online pazaryerlerinde faaliyet
yapmak isteyen işletmelerin bu kurallara uymaları zorunludur. Bu kurallara
uyulmadığı takdirde online pazaryeri yönetimi işletmenin satış yapma faaliyetini
sonlandırıp mağazasını kapatabilmektedir.
Online pazaryerlerinde; kargo teslimat süreleri, tüketici mamul ve mağaza yorumları,
mağaza puanı vb. kurallar mevcuttur ve bu puanlamalar da istenilen başarıyı elde
edemeyen işletmelerin sözleşmeleri online pazaryeri tarafından tek taraflı
feshedebilmektedir.

3.3.1.Online Pazaryerleri ve E-ticaret Siteleri Arasındaki Farklar
Artık imkânların eskiye göre daha çok var olması ve gerekli sistemlerin gelişmesi ve
geliştirilmesi ile işletmeler için e-ticaret faaliyetlerine başlamak kolaylaşmıştır. Ancak asıl
önemli olan başlanmış olan e-ticarette başarı elde etmektir. Çünkü e-ticarete başlamak kolay
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olduğu için rekabet ortamının da yüksek olması kaçınılmaz olacaktır. E-ticaret faaliyeti
yapabilmenin değişik yolları vardır. Mesela işletmenin kendisine ait altyapısı olan bir web
sitesi kurması şeklinde olabileceği gibi online pazaryerlerini kullanarak e-ticaret faaliyeti
yapabilecekleri bir mağaza açmaları söz konusudur. Ancak önemli olan hangi platformda
e-ticaret yapmanın işletme için daha avantajlı olduğuna karar verebilmesidir. İşletmelerin
sağlıklı karar alabilmeleri için bu platformlardaki kriterleri iyi değerlendirmeleri
gerekmektedir. Değerlendirilmeleri söz konusu kriterleri şöyle sıralamak ve incelemek
mümkündür (blog.ikas.com; ideasoft.com.tr; bireticaret.com).
a.Maliyet ve Zaman
Kurulacak bir e-ticaret sitesi, altyapı sağlayıcısına bağlı olarak kolay ya da zor olabilmektedir.
Kolay ya da zor olmasından ziyade bir e-ticaret sitesinin ilk kurulum ve daha sonraki
zamanlarda düzenli bakım masrafları olacaktır. Online pazaryerlerinde ise hazır bir düzen
olduğu ve bakımları düzenli olarak pazaryeri tarafından yapıldığı için bu tür maliyetlerin
olması söz konusu değildir. İşletmeler gerekli prosedürleri tamamlayıp pazaryerine üye
olurlar, mağazalarını açarlar ve satışlarına başlarlar. Ayrıca, e-ticaret sitelerine müşteri
kazandırmak ve kullanıcı sayısını artırmak içinde yapılacak faaliyetler hem zaman hem de
maliyet gerektirecektir. Online pazaryerlerinin belirli bir kullanıcı sayısı zaten mevcuttur.
Haliyle artı bir maliyet ve zamana harcamaya gerek kalmadan bu platformlarda faaliyet
yapmak daha kolay olacaktır. Neticede Maliyet ve zaman açısından online pazaryerlerin daha
avantajlı olduğu söylenebilir.
b.Güçlü Bir Altyapı
İşletmeler kuracakları kendilerine ait olacak web sitesinin teknik altyapısını sıfırdan
oluşturmak zorundadırlar. Online pazaryerlerinin ise hazır kurulu ve çok iyi çalışan e-ticaret
altyapıları bulunmaktadır. Kısacası İşletmeler kuracakları web sitesinin, kurulumundan,
yönetimi, bakımı gibi tüm aşamalarıyla ilgilenmek zorundayken, pazaryerlerindeki işletmeler
mamullerinin daha fazla tüketiciye asıl ulaşacağı ve daha çok mamul nasıl satabileceği
konularına odaklanmaktadırlar.
c.Tüketicilere Verilecek Güven Hissi
İnternetten yapılacak alışverişlerde tüketiciler için mamullerin fiyatından daha çok güvenli
alışveriş önem arz etmektedir. Tüketiciler, herhangi bir mamulü daha önce hiç alışveriş
yapmadıkları bir e-ticaret sitesinden satın almaktan ziyade, online pazaryerinde bulunan daha
önceden iyi bildikleri güvenilir bir satıcıdan almayı tercih etmektedirler. Bu güvenli alışverişi
sağlayan SSLve 3D Secure ödeme sistemleri online pazaryerlerinde hazır bir şekilde varken,
e-ticaret sitesi kuracak işletmelerin ise bu sistemleri yeniden kurmaları gerekecektir.
d.Yüksek Rekabet
Büyük işletmelerden küçük satıcılara kadar herkes mamullerini internet üzerinden satmaya
çalışmaktadır. Yapılacak bu satış faaliyetleri için e-ticaret sitesi veya online pazaryerlerinden
hangisinde olursa olsun, rekabet söz konusudur ve kaçınılmazdır. Her iki e-ticaret
platformunun da rekabet açısından önemli yanları bulunuyor. İşletmeler kendilerine ait
e-ticaret sitelerin de isabetli bir dijital pazarlama çalışması yapabilirlerse, niş ürün ve özel
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tasarım avantajıyla rekabette öne çıkabilirler. Online pazaryerlerinde de gerek KOBİ’ler
gerekse daha büyük işletmeler mamul satışı yaptığından, mamullerin tüketicilerce
karşılaştırılabilmesi, bu platformlarda tüm işletmelere aynı şartları sunulmaktadır.
e.Kargo Seçenekleri
E-ticaret yapan tüketiciler, ücretsiz kargo seçeneğine sahip mamulleri daha çok daha tercih
etmektedirler. Bu nedenle bir e-ticaret sitesinde veya online pazaryerinde, tüketicilere sunulan
ücretsiz kargo seçeneği satışları artırmaktadır. Dolayısıyla bir e-ticaret sitesinde kargo
ücretleri kargo firmalarının standart tarifeleri üzerinden hesaplanırken, online pazaryerlerin de
kargo firmalarıyla yapılan toplu gönderim anlaşmaları sayesinde satıcılar daha düşük
fiyatlarla ürün gönderimi yapabilmektedirler.
f.Müşteri Trafiği
Online pazaryerleri, hazır kurulu bir platform olduğu için çok geniş bir kullanıcı ağına da
sahiptirler. Haliyle online pazaryerlerinde çok büyük pazarlama çabaları harcanmadan da
müşteri bulmak ve trafiği artırmak mümkündür. Ancak işletmelerin kendilerine ait e-ticaret
sitelerinde trafiği artırmak için ekstra dijital pazarlama faaliyetleri yürütmek gerekmektedir.
g. Elde Edilecek Kâr Oranı
Satılacak mamuller için belirlenen kâr oranları online pazaryerlerinde ya da e-ticaret
sitelerinde ufak tefek farklarla hemen hemen aynı seviyededir. Fakat bir e-ticaret sitesinde
yapılan satışların hiçbirinde aracı komisyonu ödenmemektedir. Bu durum online pazaryerlerin
de farklıdır ve her satış için mamul türüne göre belli miktarda aracılık komisyonu
ödenmektedir. Sonuç olarak aracılık komisyonu söz olmadığından e-ticaret sitelerinde kâr
miktarı daha yüksek olacaktır.
Yukarıda avantaj ve dezavantaj bakımından karşılaştırmasını yaptığımız her iki platformun da,
e-ticarette birbirinden farklı yönlere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Burada esas
bilinmesi gereken şey, bu platformlardan hangisini, ne zaman ve hangi aşamada kullanmaktır.
E-ticarete yeni başlayan bir işletmenin ilk etapta dijital pazaryerlerinde satışlarına başlaması
gerekmektedir. İşletme bu sayede hem düşük sermaye ile işe başlamış olacak hem marka
bilinirliği ile beraber müşteri sayısını artırabilecektir. Daha sonraki aşamalarda yeterli
miktarda bir satış hacmi oluştuktan sonra işletmenin kendisine ait bir e-ticaret sitesine sahip
olması gereklidir. Böylece işletme markasının kimlik sahibi olması ve işlerinin büyümeye
devam etmesi mümkün olacaktır (blog.ikas.com).

4.TÜRKİYE’DE HİZMET VEREN ONLİNE PAZARYERLERİ
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Tablo 1. E-Ticaret Raporu – 2019
Türkiye’deki
Pazaryerleri

Online

Hepsiburada
Gittigidiyor
Trendyol
N11
Sahibinden
PttAVM

C2C

B2C

B2B

Ürün
Ürün
Ürün
Ürün
Hizmet
Ürün

Kaynak: TÜSİAD E-Ticaret Raporu – 2019

İnterneti kullananların sayısı arttıkça, internete erişim yaygınlaştıkça, e-ticaret, mevcut
işletmeler ve yeni girişimler için ürün, hizmet ve fikirlerini internet üzerinden satmak çok
avantajlı ve karlı hale gelmiştir. Her yıl gittikte artan pazar hacmi sayesinde, e-ticaret yapmak
isteyen birey ya da işletmeler kendi özel web sitelerini kurarak veya pazaryerlerinde mağaza
kiralayarak bu piyasadaki yerlerini almaktadırlar. Dolayısıyla web siteleri ve özellikle
pazaryerlerinin önemi artarak devam etmektedir. Bu vesileyle aşağıda Türkiye’de faaliyet
gösteren pazaryerlerinin özelliklerini açıklamaya çalışalım (aydindenge.com.tr;
e-magazan.com).
Amazon.com.tr: Dünya çapında e-ticaret sitelerinin ilklerinden olan “Amazon” şirketi
Türkiye ‘de de Amazon.com.tr şeklinde hizmet vermektedir.İşletmeler pazaryeri olarak
Amazon.com.tr’yi seçtiklerinde 15'in üzerindeki kategorilerde istedikleri kadar mamul
listeleme şansına sahip olarak satış yapabilmektedirler. Amazon şirketi, kendi pazaryerindeki
satış şartlarını ve mağaza kiralama fiyatlarını halka açık bir şekilde yayınlamaktadır.
Amazon.com.tr de satış yapmak için mağaza açan işletmeler, aylık üyelik ve kategoriye göre
değişen oranlarda satış hizmet bedeli ödemek durumundadır. Bu bedeller ile ilgili güncel
listeler Amazon.com web sitesinde yayınlanmaktadır. Başka da bir ek ödeme yapmaya gerek
kalmamaktadır. İşletmelerin yapmış oldukları satış tutarları 14 günde bir Amazon şirketi
tarafından hesaplarına yatırılmaktadır (aydindenge.com.tr; e-magazan.com).
Gittigidiyor.com: 2001 yılında kurulmuş olan gittigidiyor şirketi, Türkiye’deki en başarılı
e-ticaret siteleri arasında yer almaktadır. Satıcılarına “sıfır risk sistemi” ile pazar yeri
oluşturarak müşterilerine oldukça fazla ürün kategorisi ve ürün çeşitliliği sunarak çok kısa
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süre içerisinde büyümeyi başarmıştır. Gittigidiyor, 2020 yılı itibariyle aylık elli milyon
ziyaretçi trafiğine sahip online pazaryerlerinden biridir. İşletmeler bu pazaryerinde mağaza
açarak farklı kategorilerde tüm ürünlerinin ya da mağaza açmadan en fazla on adet ürünün
satışını yapabilmektedirler (aydindenge.com.tr; e-magazan.com).
Türkiye'nin ilk online pazaryeri ve odağında dijital dönüşüm olan Gittigidiyor, 2011 yılında,
dünyada e-ticaretin küresel liderlerinden sayılan “eBay” şirketinin çatısı altında faaliyetlerine
devam etmektedir. 117.000 civarında satıcısı ve yaklaşık 33 milyon kadar kayıtlı kullanıcısı
bulunan Gittigidiyor.com, Türkiye'de en çok ziyaret edilen web sitelerinden biridir. Beyaz
eşya, elektronik, dekorasyon, yapı market, kozmetik, anne ve bebek ürünleri, moda, saat ve
takı, süpermarket, evcil hayvan ürünleri vb. elli mamul kategorisindeki milyonlarca ürünü
kullanıcılarının hizmetine sunmaktadır. Gerek KOBİ’ler gerekse bireysel bazda satış yapan
satıcılarla beraber yerli ve yabancı pek çok büyük işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. eBay
şirket çatısı altında bulunduğu için global düzeyde yerli Türk marka ve ürünlerini 190 ülke
185 milyon aktif kullanıcıyla buluşturmaktadır (gittigidiyor.com).
Aşağıdaki tabloda, Gittigidiyor.com pazaryerinde mağazasını açıp satış yapmak isteyen
satıcılar için belirlenmiş komisyon oranları gösterilmektedir. Gittigidiyor şirketi bu
komisyonlar dışında satıcılarından, “günün fırsatı hizmet bedeli” ve “pazarlama destek
bedeli” gibi ücretleri de talep etmektedir (ticimax.com).
Tablo 2. 2021 Yılı Gittigidiyor.com Pazaryeri Komisyon Oranları
Ürün Kategorisi
Antika, Sanat
Anne ve Bebek
Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri
Bilgisayar ve Tablet
Cep Telefonu ve Aksesuarları
DVD, VCD, Blu-ray
Ev, Dekorasyon, Bahçe
Evcil Hayvan Ürünleri
Fotoğraf ve Kamera
Süpermarket
Giyim Aksesuar
Kitap Dergi ve Koleksiyon
Kozmetik ve Kişisel Bakım
Mücevher Takı
Müzik, Plak ve Enstrüman
Ofis Kırtasiye
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar
Oyuncak ve Hobi
Ses ve Görüntü Sistemleri
Spor ve Outdoor
Video Oyun & Konsol
Yapı Market ve Tamirat
Kaynak: ticimax.com

KONGRE KİTABI

Komisyon Oranları
%15
%12 - %17
%9 - %17
%6
%7, %17
%17
%14 - %20
%12 - %17
%12
%11
%17 - %20
%15
%5 - %17
%10 - %20
%17
%11 - %16
%15
%17
%6 - %10
%12 - %17
%10
%14
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Hepsiburada.com: 1998 yılında temelleri atılmış olan, 2001 yılında “Hepsiburada”
markasıyla faaliyetlerine tam anlamıyla başlayan Hepsiburada.com şirketi Türkiye'nin en
büyük e-ticaret platformlarından biridir. Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında
kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı hedefleyen Hepsiburada.com
şirketi, 1 milyar müşteriye hitap edecek dev bir ekosistem oluşturmak amacıyla yatırım ve
çalışmalar yapmaktadır. Hepsiburada.com, yaklaşık 40 mamul kategorisindeki 50 milyon
ürünü müşterilerine sunmaktadır. Türkiye’deki “kapalı çarşı” kültürüyle “silikon vadisi”
yapısını bir araya getirerek, aylık ortalama 200 milyon ziyaretçi trafiğini yönetmek ve onların
ihtiyaç
ve
isteklerine
cevap
verebilmek
için
çalışmalar
yapmaktadır.
Hepsiburada.com,bireysel, küçük, büyük düzeylerdeki on binlerce işletmeyi bünyesinde
barındıran pazaryeri modeliyle, “Akıllı Operasyon” ve “Ar-Ge” merkezleriyle müşteri
deneyimi odaklı bir felsefeyle, büyümeye devam etmektedir. Taşımacılıkta “HepsiJet”, dijital
ödemede “HepsiPay”, süpermarket ihtiyaçlarını tüketicilerine ulaştıran “Hepsiexpress”,
reklam platformu “HepsiAd”, e-ihracat ile “Hepsiglobal” gibi farklı birçok servis ile dev bir
ekosistemi inşa etmektedir (hepsiburada.com).
Türkiye’nin en çok ziyaretçi trafiğine sahip pazaryerlerinden birisi olan Hepsiburada.com
mağaza açıp satış yapmak isteyenler komisyon oranlarına dikkat etmelidirler. Çünkü bu
pazaryerinde komisyon oranları kategorisine göre farklılık gösterebilmektedir.
Aşağıdaki tabloda Hepsiburada.com şirketine ait 2021 yılı pazaryerleri komisyon
oranları verilmektedir.
Tablo 3. 2021 Yılı Hepsiburada.com Pazaryeri Komisyon Oranları
Kategori
Altın
Aksesuar
Çanta

Ayakkabı
Giyim
Parfüm
Outdoor Ürünler
Spor ve Outdoor

Spor Branşları
Taraftar Ürünleri
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Oto Aksesuar
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Ürün Grubu
Gram Altın, Tam Altın, Yarım
Altın….
Saat/ Gözlük, Atkı, Bere..
Valiz, Bavul, Seyahat Çantası
Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye
Çanta…..
Tümü
Tüm Giyim Türleri
Kadın, erkek ve setler
Outdoor ve Deniz Ekipmanları
Spor Giyim
Spor Aletleri
Bisiklet ve Paten
Futbol, Basket, Tenis..
Giyim, Aksesuar, Hediye
Cep Telefonu
Tablet
Bilgisayar ve Ürünleri
Fotoğraf ve Kamera
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Komisyon Oranı
%4
%17
%15
%17
%17
%17
%13
%10
%13
%10
%8
%10
%12,5
%4
%5
%5
%11
arasında
değişmektedir
%8,5 - %10 arasında değişir
%5%10
arasında
değişmektedir
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SDA
MDA
TV
Anne bebek ürünleri
Cilt bakımı
Makyaj
Petshop
Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri
Ev Bakım ürünleri
Temel Tüketim Ürünleri
Bahçe Ürünleri
Yapı Market
Ev tekstili
Mobilya
Zücaciye
Oyuncak
Cep Telefonu Aksesuarları
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye
Oyun Konsolu
Hobi Oyun
NON TV
Dijital Ürünler
Kaynak: ticimax.com

Süpürge, ütü, blender, saç sakal %8,5 ile %15 arasında
düzeltme makineleri vb.
değişmektedir
Beyaz eşyalar
%7,5 ile %10 arasında
değişmektedir.
LCD TV…
%5
Anne bakım ürünleri, ıslak mendil. %12,5
Saç bakım, cilt bakım, maske gibi
%12,5
Oje, ruj, fondöten gibi
%13,5
Kedi maması, köpek maması, kedi %12
köpek yatakları
Diş fırçası, aile planlaması ürünleri, %12,5
- %14 arasında
değişmektedir
%10
%12,5
%9
ile
%18
arasında
değişmektedir
%12
%17
arasında
değişmektedir.
%10 - %16 arasında değişir
%16
%16
%12,5
%10 ile %20 arasında farklılık
göstermektedir
%5 - %12
%5 - %8 arasında değişiklik
göstermektedir
Hobi ve Eğlence Ürünleri
%12,5
%12 - %20
%8,5 - %10

N11.Com: Doğuş Planet firması, 2012 Haziranında e-ticaret sektöründe faaliyet göstermek
üzere, Doğuş Grubunun bilgi birikimi, bölgesel tecrübesi ile Güney Koreli SK Grup’un
teknoloji ve inovasyon tecrübesini aynı çatı altında birleştirerek kurulmuştur. Bu ortaklık,
n11.com pazaryerini açarak, bünyesinde barındırdığı binlerce işletme ve mağazayı
milyonlarca müşteriyle buluşturmaya başlamıştır. n11.com; elektronik, otomotiv ve
motosiklet, tekstil, kozmetik ve kişisel bakım vb. çeşitli kategorilerde farklı ihtiyaç ve
zevklere uygun ve alışveriş yaptıkça kazandıran milyonlarca ürünleriyle, kullanıcılarına
alışveriş deneyimi sunmaktadır (n11.com).
n11.com, aylık 80 milyon ziyaretçi trafiğine sahip, Türkiyenin önde gelen online
pazaryerinden birisidir. Web site tasarımı “Neuromarketing” normlarına uygun şekilde
yapılmış olan n11.com da, satıcılar ve alıcılara farklı üyelik modellemesi sunmaktadır. Ayrıca,
n11.com’da mağaza açabilmek ve satış yapabilmek için ticari bir unvana sahip olmak
gerekmektedir. Mağaza açma ücreti talep etmemekle beraber, müşterilerinden, sunmuş olduğu
“çoklu ürün satış paketleri” için ücret talebinde bulunmaktadır. Satılan ürünlerin ücretlerini
ilgili işletmenin hesabına üç gün içerisinde yatırmakta, işletmelerin satmış olduğu ürünleri,
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anlaşmalı olduğu kargo firmaları yoluyla daha cazip fiyatlarla gönderimini sağlamaktadır
(aydindenge.com.tr; e-magazan.com).
Türkiye’nin en önemli pazaryerlerinden birisi olan n11.com’da mağazasını açan işletmelerin
ürünlerini yüklerken “n11 komisyon hesaplama” işlemini dikkatlice yaparak ürün satış
fiyatlarını belirlemeleri gereklidir. Aksi takdirde zararına satış yapma ihtimali söz konusu
olabilmektedir. n11.com’da satılan ürünlerde, segmentlerine göre değişiklik arz eden
komisyon oranları mevcuttur.
Aşağıdaki tabloda segment bazlı komisyon oranları görülmektedir (ticimax.com).
Tablo 4. 2021 Yılı n11.com Pazaryeri Komisyon Oranları
Kategori
Anne ve Bebek Ürünleri
Elektronik Ürün ve Aksesuarları
Kozmetik ve Kişisel Bakım
Ürünleri
Kitap, Müzik, Film, Oyun
Mücevher ve Saat
Otomotiv ve Motosiklet
Spor ve Outdoor

Komisyon Oranı
%14 ile %20 arasında değişmektedir
%5 ile %10 arasında değişmektedir
%14 - %15 arasında değişmektedir
%4 - %15
%5 - %20 arasında değişmektedir
%5 - %11 arasında değişiklik
göstermektedir
%6 - %15 arasında değişiklik
göstermektedir.

Kaynak: ticimax.com

Trendyol.com: 2010 yılında kurulan trendyol.com Türkiye'nin ve dünyanın ise önde gelen
e-ticaret platformlarından biridir. KOBİ'leri ve bireysel esnafı dijital ortamda daha çok
müşteriye ulaştırarak, kadınların dijital ekonomide varlığını, yerli üretim ve üreticileri
desteklemektedir. Trendyol.com, Ar-Ge konusunda “Trendyol Tech”, taşıma ağı olan
“Trendyol Express”, market ve yemek konusunda hızlı teslimat sağlayan “Trendyol Go” ve
ikinci el ürün platformu “Dolap”gibi hizmet çalışmaları ile değer üretmeye ve hızla büyümeye
devam etmektedir (trendyol.com).
Trendyol.com aylık 50 milyona yakın ziyaretçi trafiği ile en popüler pazaryerlerinden biridir.
Mağaza açılacak kategorilere göre komisyon oranları değişmektedir (aydindenge.com.tr).
Trendyol.com, Türkiye’nin en çok ziyaret alan pazaryerinden biridir ve mobil uygulaması
sayesinde bir günde binlerce ürün satılmaktadır. İşletmeler açtıkları mağazalarında satacakları
ürünlerin fiyatlarını belirlemeden önce, “Trendyol komisyon hesaplama” işlemlerini yaparak
kâr payını belirlemeli ve ürünlerini daha sonra satışa sunmalıdırlar. Aşağıdaki tabloda
segment bazlı komisyon oranları görülmektedir(ticimax.com).
Tablo 5. 2021 Yılı Trendyol.com Pazaryeri Komisyon Oranları
Kategori
Aksesuar
Çocuk Kategorisi
Elektronik
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Komisyon Oranları
%5 -%30
%12 - %18
%6- %25
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Ev ve Yaşam
Giyim
Kozmetik ve Kişisel Bakım
Spor Ürünleri
Süper Market
Kaynak: ticimax.com

%5 - %23
%17 - %20
%5 - %20
%8- %10
%12 - %15

PttAVM.com: Mayıs 2012 tarihinde kurulmuş olan PttAVM.com, 2 Asırlık PTT güvencesini
de yanına alarak milyonlarca ürün ve indirimli fiyatlarıyla, müşterilerine kaliteli bir alışveriş
deneyimi sunmaktadır.PttAVM.com,elektronik, moda, kozmetik, anne-bebek, ev ürünleri,
mutfak gereçleri, süpermarket,vb. kategorilerde milyonlarca ürün ve hizmet sunmaktadır.
Ayrıca PttAVM.com tedarikçilerine, kargo, reklam ve ücretsiz ürün tanıtım desteği gibi
ayrıcalıklar da sağlamaktadır (pttavm.com).
Aylık ziyaretçi trafiği gün geçtikçe artan PttAVM.com mağaza açmak isteyen işletmelerden
üyelik ve açılış ücreti istememekte aynı zamanda istedikleri kadar ürün listeleme imkânı da
sunmaktadır. Satılan tüm ürünler için oranları %5 ile %15 arasında değişen komisyon ücreti
almaktadır. Düşük oranlı komisyon ücretleri ve mağaza açılış ücreti ile aylık sabit ücret talep
etmemesi
nedeniyle
oldukça
cazip
bir
online
pazaryeridir
(aydindenge.com.tr;e-magazan.com).
Sahibinden.com: 2000 yılında kurulan sahibinden.com, Türkiye’nin en büyük e-ticaret ve
ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşımaktadır. “emlak, vasıta, alışveriş, iş
makineleri ve sanayi, yedek parça-aksesuar-donanım ve tuning, hizmetler, iş ilanları,
hayvanlar âlemi, özel ders verenler ve yardımcı arayanlar” olmak üzere on kategoride hizmet
vermektedir (sahibinden.com).
“Google Analytics” Haziran 2020 verilerine göre 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret
sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimi gerçekleştirmiştir. “Görüntülü Arama ile Gezilebilir”
özellikli sistem sayesinde sahibinden.com, bireysel kullanıcıların ev ve araba arayışlarını
uzaktan sürdürmelerini, sitedeki mağazaların da işlerini kesintisiz yürütmelerini
sağlamaktadır. Sahibinden.com, alıcı ve satıcıyı bir araya getiren bir platform olduğu gibi
kullanıcıların alışveriş sürecinde ihtiyaçları olan farklı ürün ve servislere ulaşabildikleri online
pazaryeridir. Hizmete sunduğu “Oto360” ve “Emlak360” servisleri ile sahibinden.com,
kullanıcılarının “hasar sorgulama, araç değerleme, oto ekspertiz” ve “emlak endeksi,
gayrimenkul ekspertiz/değerleme, kredi teklifleri ile alım/satım/kiralama rehberi” gibi
hizmetlere kolayca ulaşması sağlanmaktadır (webrazzi.com).
Özellikle gayrimenkul alanında hizmet vermesiyle tanınan sahibinden.com, yalnızca
gayrimenkul alanında değil, farklı ürün kategorilerinin de olduğu online pazaryerlerindendir.
Sahibinden.com pazaryerinde üyelik ve ilan açmak ücretsiz gerçekleşmektedir
(e-magazan.com).
Komisyon Talep Etmeyen Satış Siteleri: Komisyon usulü çalışan birçok pazaryeri olsa da
piyasada komisyon almadan satış yapılabilen platformlar da mevcuttur. Bu tür platformlara en
güzel örnek “Letgo”dur. Letgoya konulan ürünler komisyon ödenmeden satılabilmektedir.
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Aynı zamanda, işletmeler e-ticaret sitelerindeki ürünlerini online pazaryerlerine entegrasyon
sistemiyle entegre ederek satışlarını yapabilmektedirler (ticimax.com).
4.1.Sektör Değerlendirmeleri
4.1.1. Türkiye e-ticaret hacmi 2020
Şekil 1. 2020 yılı Türkiye e-ticaret hacmi

Kaynak: eticaret.gov.tr
2020 yılı e-ticaret hacmi yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 2019 da 136 milyar TL iken 2020
yılında % 66 artış ile 226,2 milyar TL olmuştur. Total bazda e-ticaret içindeki perakende payı
%64 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 2. Türkiye’de E-ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletme Sayıları 2019-2020 karşılaştırması

Kaynak: eticaret.gov.tr

Türkiye de pazaryerlerinde faaliyet gösteren 2019 yılı itibariyle 57.394 işletme varken 2020
yılında bu rakam %331 gibi oldukça yüksek bir ivme göstererek 247.654 işletmeye ulaşmıştır.
E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayıları ise 2019 da 68.457 iken, 2020 yılında bu
sayı 256.861 rakamına ulaşarak %275 oranında artış göstermiştir.
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Şekil 3. Aracı Hizmet Sağlayıcılar Üzerinden Alışveriş Profilleri

Kaynak: eticaret.gov.tr

Şekilde görüldüğü gibi aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışverişlerin platformlara göre
dağılımında; mobil uygulamalar yoluyla yapılan harcamalar %63, web üzerinden %25, Web
mobil cihazlar üzerinden ise %12 olarak gerçekleşmiştir. Cinsiyet açısından ise erkek
bireylerin, kadınlara göre biraz daha fazla alışveriş yaptıkları tespit edilmektedir.
4.1.2.Toplam Ziyaretçi Karşılaştırması 2019-2020
Şekil 4. Toplam Ziyaretçi Karşılaştırması 2019-2020

Kaynak: zeo.org
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Şekil 5. Toplam Ziyaretçi Sayıları

Kaynak: zeo.org

Q1(2020 yılı 1. Çeyrek) Pazaryerleri kategorisinde sektörde toplam ziyaretçi sayısı 2019
yılında 841,8 milyon iken 2020’de %3.14 artarak 868 milyona yükselmiştir. Q2(2020 yılı 2.
Çeyrek) Pazaryerleri kategorisinde 2019’da 921,5 milyon ziyaretçi ortalaması varken 2020’de
bu oran %28,96 ile 1milyar 188 milyona yükselmiştir. Q3(2020 yılı 3. Çeyrek) ve Q4(2020
yılı 4. Çeyrek) te de Pazaryerleri toplam ziyaretçi ortalamasının yaklaşık olarak 2019 -2020
arasındaki fark %28 ‘lik oranla yükselmeye devam ettiği görülmektedir (zeo.org).
4.1.3.Ziyaretçi Sayısına Göre Sektördeki Pay Dağılımı
Şekil 6. Ziyaretçi Sayısına Göre Sektördeki Pay Dağılımı
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2020 yılında “ziyaretçi sayısına göre sektördeki pay dağılımı” incelendiğinde tüm dört
çeyrekte (Q1,Q2,Q3,Q4), n11, Hepsiburada ve Gittigidiyor pazaryerlerinin ziyaretçi trafiği
bazında kaybettiği payların Trendyol.com tarafından kazanıldığı söylenebilmektedir (zeo.org).

4.1.4.Trafik Kanal Kullanımları
Şekil 7. Trafik Kanal Kullanımları

Direkt trafik sütunu, tarayıcılara yazılan web sitesinin direkt olarak aldığı trafiktir. Bu aynı
zamanda “marka bilinirliği” nin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. E-mail sütunu,
mailinglerden akan trafiktir. Referanslar sütunu, çeşitli web sayfalarından gelmiş olan trafiktir.
Paid Search ve Display Ads sütunu iki ana reklam mecrasından web sitelerine gelmiş trafiktir.
Organik trafik reklam dışı ve SEO ile hedeflenmiş, arama motorları yoluyla web sitelerine
gelen trafiktir. Sosyal sütunu, adından da anlaşılacağı üzere “sosyal medya platformları” ndan
gelen trafiktir.
5.ONLİNE
PAZAR
YERLERİNİN
HEDEF
KİTLELERİNE
GÖRE
SINIFLANDIRILMASI
B2B Pazaryerleri: İngilizce Business to business ifadesinin kısaltılmış (B2B) şeklidir. . B2B
pazaryerleri, işletmelerden işletmelere ya da işletmeler arası satışların yapıldığı platformları
ifade etmektedir. İşletmeler, hedef kitlelerine satmak amacıyla ihtiyacı olan mal ve hizmetleri
bu online pazaryeri yoluyla başka bir işletmeden tedarik edebilmektedirler. B2B online
pazaryerlerine, “IndiaMART ve EC21” şirketleri örnek verilebilir (eticaretcagi.com).
B2B (Business to Business) online pazaryerleri, işletmeler arası mal, hizmet ve fikir
alışverişinin internet üzerinden yapıldığı faaliyetler bütünüdür. Tedarikçiden, son tüketiciye

KONGRE KİTABI

421

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

kadar devam eden “katma değer zincirinin” halkalarını birleştirmek amacıyla koordinasyon
sağlanan “dijital pazarlama organizasyonudur”(Kuşat, 2016).
B2C Pazaryerleri: Business to Costumer ingilizce açılımıyla ifade eline B2C alıcı tarafın
nihai tüketicilerden oluştuğu pazaryerlerini tanımlamaktadır. Bu pazaryerlerine örnek verecek
olursak Hepsiburada.com, n11.com, gittigidiyor.com,Trendyol.com. gibi online pazaryeri
platformlarını sayabiliriz (eticaretcagi.com).
C2C Pazaryerleri: Customer to customer ingilizce ifadesinin kısaltılarak kullanılan şekli
olan C2C pazaryerleri, hem alıcıları hem de satıcıları nihai tüketicilerden oluşan
pazaryerleridir. Tüketiciler, online pazaryerindeki farklı tüketicilere mal yada hizmet satışı
yapmaktadırlar. Letgo, Dolap gibi platformlar C2C hizmeti sunan online pazaryerlerine örnek
verilebilir (eticaretcagi.com).
Hibrit Pazaryerleri: Satıcı ve alıcıları arasında nihai tüketicilerinde, işletmelerinde
bulunduğu, yani “Hibrit” denilen online pazaryerlerini ifade etmektedir. Bu platformlar, satış
yapmak isteyen birey veya işletmelere imkân veren pazaryerleridir. Amazon.com, eBay.com,
Alibaba.com, Gittigidiyor.com, Arabam.com Hibrit pazaryerlerine örnek verilebilir
(eticaretcagi.com).
6. ONLİNE PAZARYERİ SEÇİMİ KRİTERLERİ VE FARKLI PAZARYERLERİ
TERCİHİ
6.1. Online Pazaryeri Seçimi Kriterleri
İşletmeler mamullerinin satışı için doğru pazarı belirlerken dikkate alması gerekli ölçütler
vardır. Bu ölçütler (medanis.com.tr);
● Seo stratejisi ile mamul referansları
● Seçilecek mamul kategorileri
● Mağaza açacak işletmenin satış maliyetleri
● Pazaryeri navigasyonu ve güvenli ödeme seçenekleri
6.2.Farklı Pazaryerleri tercih sebepleri
E-ticaret faaliyeti yapan pek çok işletme kendisine ait web sitesinden satış yapmanın yetersiz
olduğunun farkına varmış ve farklı pazaryerlerinde de varlıklarını gösterme ihtiyacı
hissetmiştir. Bu ihtiyaç sebebiyle işletmeler, trendyol.com, hepsiburada.com, n11.com,
gittigidiyor.com, vb. gibi online pazaryerlerinde varlık göstermeye çalışmaktadırlar.
İşletmeler aşağıda sayılan sebeplerden dolayı farklı pazaryerlerinde varlık göstermek
istemektedirler (dopigo.com).
Marka Bilinirliğinin Artması: İşletmenin kendi e-ticaret web sitesinin olması iyi bir şey
olmakla beraber farklı pazaryerlerinde var olmak da marka bilinirliğinin artmasını netice
verecektir.
Pazaryerlerinin Güven Verici Politikaları: Trendyol, hepsiburada, n11, gittigidiyor gibi
online pazaryerleri, bilinirlikleri oldukça yüksek olduğu için bu platformlarda mağaza açacak
olan işletmenin müşterilerine alıcıyı koruma politikaları ile güvence verebilmektedirler.
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Pazaryerlerindeki Kargo Anlaşmaları ve Alınan Komisyonlar: Online pazaryerleri birçok
kargo firmasıyla özel anlaşmaları olan yerlerdir. Dolayısıyla bir işletme online pazaryerlerinde
mağaza açtığında mevcut kargo anlaşmalarından faydalanarak uygun fiyatlara kargo
gönderebilmektedir. Tercih yapılırken pazaryerlerine ve kategorilere göre değişiklik gösteren
komisyon oranları da dikkate alınmalıdır.
7. ONLİNE PAZARYERLERİNDE MAĞAZA AÇMA VE SATIŞ YAPMA
SÜREÇLERİ
İşletmeler ve hatta bireyler, e-ticaret sitesi kurarak veya online pazaryerlerine mağaza açarak
satışlarını gerçekleştirebilmektedirler. Özellikle online pazaryerlerinde mağaza açmak, satış
yapmak pek çok açıdan e-ticaret sitesi kurmaktan daha kolay, düşük maliyetli ve ziyaretçi
trafiğinin fazla olduğu bir faaliyettir. Online pazaryerlerinde mağaza açmak, bir web sitesi
kurmaya gerek kalmadan satış yapmayı mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, online
pazaryerlerinde mağaza açıp satış yapmak, işletme ya da bireysel açıdan ekonomik başlangıç
maliyetleri ile esnek bir iş fırsatı sağlamaktadır. Online pazaryerlerinde mağaza açmak ve
satış gerçekleştirmek için elbette bazı kriterleri dikkatli ve bilinçli bir şekilde yerine getirmek
gereklidir. Söz konusu kriterleri incelemeye çalışalım (eticaret.gov.tr).
7.1. Pazaryerinde Mağaza Açmak
Online pazaryerlerinde mağaza açmak bir takım şartlara bağlıdır. Bu şartlar online
pazaryerlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Gerekli şartların bazıları;
● Online pazaryerlerinde mağaza açabilmek için işletmenin, vergi numarasına,
kurumsal eposta adresine ve ticari ya da özel banka hesabına sahip olması
gerekmektedir.
● Mağaza açmak isteyen işletme ilgili pazaryeri üyelik formunu istenen bilgiler
doğrultusunda eksiksiz doldurarak üyeliğini tamamlamalıdır.
● Üyelik işlemlerinden sonra ilgili işletmeden istenen bazı evraklar, dijital
ortamda online pazaryerinin sistemine yüklenmelidir.
● Üyelik formu ve evrakların incelenmesi müspet sonuçlanırsa online
pazaryerinde mağaza açma onayı verilmektedir.
● Online pazaryerlerinde yapılan satışların işletmelere ödemeleri, bir hafta ile 15
gün arasında değişebilen sürelerde ilgili işletmenin banka hesabına aktarılarak
yapılmaktadır.
● Online pazaryerlerinde satış yapabilmek için işletme tarafından belirli
kategoriler seçilmelidir. Pazaryerlerine ödenecek komisyon oranları bu
kategorilere göre belirlenmektedir.
7.2. Online Pazaryerlerinde Mağaza Açma Evrak Süreçleri
Online pazaryerlerinde mağaza açmak ve satış yapabilmek için evrak kayıt süreçleri farklılık
gösterse de bazı evrakların ibrazı gerekmektedir. Söz konusu evraklar, ilgili pazaryerinin
“mağaza kayıt sistemine” dijital ortamda yüklenebilmektedir. Sisteme yüklenen evraklar,
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online pazaryerinin değerlendirmesinin olumlu olması sonrasında süreç tamamlanarak
mağaza açılabilmektedir.
7.3.Mamul Fiyatlandırma
Online pazaryerlerinde satış yapmak için işletmelerin ilk olarak yapması gereken mamullerin
fiyatlandırılmasıdır. Mamul fiyatlandırması yapılırken “rekabet odaklı, dönemsel, marka ve
maliyet odaklı, dinamik, paket, özel, indirimli ve psikolojik fiyatlandırma” gibi bazı
fiyatlandırma stratejileri kullanılmalıdır. Kullanılacak bu fiyatlandırma stratejileri,
işletmelerin satış ve kârlılığını artırırken, marka bilinirliğine katkı sağlamaktadır.
7.4. Online Pazaryeri Entegrasyonları
Online pazaryeri entegrasyonu, pazaryerlerinde mağaza açmış satıcı işletmelerin tüm
işlemlerini tek hamlede yönetebilmelerini mümkün kılan sistemlerdir. Bir satıcı işletme
pazaryeri entegrasyonları sayesinde dâhil olduğu bütün pazaryerlerindeki sipariş takibi, ürün
güncelleme ve listeleme, stok takibi, raporlama, fatura ve kargo etiketi hazırlama, müşteri
mesajlarının yönetilmesi gibi işlemleri tek bir ekrandan yönetebilmektedir (stockmount.com).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Online pazaryerleri, gün geçtikçe büyümektedir. Pek çok e-ticaret web sitesine sahip işletme
satışlarının artması ve kârlarının maksimizasyonu için bu online platformlardan da
yararlanmaktadırlar. Ulusal ya da uluslararası pazaryerlerinde varlık göstermek, bir işletmenin
mevcut markasına fayda sağlayabileceği gibi, tüketicilerle arasındaki etkileşimi de
güçlendirmek ve pekiştirmek açısından avantajlı olmaktadır.
İnternet, bilgisayar, tablet, cep telefonu, vb. teknolojik platformlar ölçülebilirlik, hız, kontrol,
etkileşim gibi temel karaktere sahiptirler. Buna bağlı olarak günümüzde nesnelerin, binaların,
şehirlerin, ulaşım araçlarının dijitalleştiğini söylemekte mümkündür. Sosyal medya
platformlarının hayatımıza dâhil olması, insanların etkileşim ve kültürlerinde farklılıklar
oluşturmuştur. Bu sosyal platformlara akıllı telefonlarla erişebilmenin ve bunları kullanmanın
mümkün olması dünyadaki insanların birbiriyle çevrimiçi olduğunun göstergesidir. İnsanların
hayatında pek çok olgu bu gelişmeler sayesinde değişmiş ve değişmeye de devam etmektedir.
Marka bilinirliği yüksek ve kendi yoğun kullanıcı trafiğine sahip olan mevcut online
pazaryerlerinde mağaza açmak isteyen işletmelerin, pazarlama ve tutundurma sürecine gerek
kalmadan hemen satışlara başlamaları mümkündür. Online pazaryerlerinin alıcılar ve
satıcılara sunduğu avantaj ve kolaylıklar sayesinde e-ticaret, hızla gelişen, büyüyen ve
yaygınlaşan sektörler içerisindedir. Online pazaryerleri, işletmelerin sıklıkla kullanmaya
başladığı platformlar olmuştur.
Dijital pazaryerleri uluslararası sınırları aşmış ve bu sınırların kalkmasını sağlamıştır. Bu
sayede KOBİ’ler gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerin de diğer işletmeler gibi daha az
maliyetle daha fazla kişiye ulaşması, eşit şartlarda rekabet edebilmesi mümkün olmaktadır.
Online alışveriş platformlarında işletmeler satışlarını yaparken, tüketiciler de ilgilendikleri ya
da ihtiyaç duydukları mamulleri inceleme, karşılaştırma ve satın alma imkânına sahip
olabilmektedirler. Böylece işletmeler, hem mevcut ve hem de potansiyel hedef kitlelerine hızlı
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ve kolay bir şekilde ulaşırken, tüketicilerde aynı şekilde hızlı ve kolaylıkla ihtiyaçlarını satın
almaktadırlar.
Online pazaryerleri gelirlerini tamamen kendi bünyelerinde mağaza açan işletmelerden elde
etmektedirler. Tüketiciler bu konuda satıcı işletmelere kazanç sağlamakla birlikte, aslında
dolaylı olarak online pazaryerine de gelir sağlamaktadırlar.
Online pazaryerlerinde, yeniden bir e-ticaret sitesi kurmaya gerek kalmadan işletmeler
mağazalarını aylık kira ödemeleri karşılığında daha düşük maliyetlerle açabilmektedirler.
Online pazaryerlerinin mevcut kullanıcı kitlesi olduğu için bu pazaryerlerinde mağaza açan
satıcı işletmelerin, yeniden bir kullanıcı kitlesi oluşturma çabası göstermelerine gerek
kalmadan doğrudan ve kolaylıkla bu kitleye ulaşmaktadırlar. Aynı zamanda açmak istedikleri
mağaza için site yönetimi, site kurulum veya bakımı gibi teknik altyapı işleriyle uğraşmak
zorunlulukları da yoktur.
Bu pazaryerinde bulunan her işletme, rakip işletmeleri gözlemleyerek hangi ürünleri hangi
fiyata nasıl sattıklarını takip edebilmektedirler.
Bu pazaryerlerinde mağaza açmak isteyen işletmelerin kendilerine ait bir e-ticaret web
sitelerinin olması zorunluluğu yoktur ve açtıkları mağazalarda hemen satış yapmaları
mümkün olmaktadır. Bir işletmenin online pazaryerinde mağaza açıp e-ticarete başlaması,
kendi e-ticaret sitesini kurup satış yapmasından çok daha kolaydır. Böylece işletmeler yeni bir
web sitesi kurma maliyetinden kurtuldukları gibi bu web sitelerinin karmaşık kuruluş
süreçlerinden de kurtulmaktadırlar.
Online pazaryerlerindeki kullanıcı trafiği, işletmelerin e-ticaret web sitesindeki trafiğe göre
çok daha yoğun ve etkindir. İnternet yoluyla tüm dünya ya açılan penceresi ile pazaryerleri
farklı coğrafyalardaki insanlara mal ve hizmet satışına imkân vermektedirler.
İşletmelerin marka bilinirliği açısından online pazaryerleri, KOBİ’lerin ve geleneksel
perakendecilerin e-ticaret faaliyetlerine başlarken lojistik, dağıtım, dijital ve içerik pazarlama
gibi pek çok alanda hareket kabiliyetlerini artıran ve kolaylıklar sağlayan çok avantajlı
platformlardır.
İşletmeler, online pazaryerlerinde rakiplerinin önüne geçebilmek amacıyla ön sıralara çıkmak
ve mağazalarının görünürlüğünü artırmak için online pazaryerine reklam ücreti ödemek
zorundadırlar. Bunun için de belli bir reklam bütçesi ayırmaları gerekmektedir.
Pazaryerinin ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bir takım kurallar vardır. Online
pazaryerlerinde mağaza açıp faaliyet yapmak isteyen işletmelerin bu kurallara uymaları
zorunludur. Bu kurallara uyulmadığı takdirde online pazaryeri yönetimi işletmenin satış
yapma faaliyetini sonlandırıp mağazasını kapatabilmektedir. Online pazaryerlerinde; kargo
teslimat süreleri, tüketici mamul ve mağaza yorumları, mağaza puanı vb. kurallar mevcuttur
ve bu puanlamalar da istenilen başarıyı elde edemeyen işletmelerin sözleşmeleri online
pazaryeri tarafından tek taraflı feshedebilmektedir.
Online pazaryerlerinde mağazalarını açan işletmeler, kendilerine ait web sitelerini açma
tecrübesi kazanırlar. Pazaryeri yönetimlerinin almış oldukları koruyucu işletme politikaları
sayesinde satıcı ya da alıcının zarara uğraması söz konusu olmamaktadır. Online pazaryerleri
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kullanıcılarına güvenlik tedbirleri yoluyla güven verirler. Kargo şirketleriyle yaptıkları
anlaşmalarla lojistik konusunda satıcı ve alıcılara fiyat avantajı sağlarlar.
Bu pazaryerleri yüzlerce mağazayı tek bir çatı altında topladığı için tüketiciler, ihtiyaçları olan
her türlü ürün veya hizmeti kolaylıkla bulabilmekte, karşılaştırma yapıp satın
alabilmektedirler. Tüketiciler için farklı banka kartlarına çok taksitli ödeme imkânı sunarlar.
Pazaryerlerinden satın aldıkları mamullerin çeşitli nedenlerle iadesi veya değiştirilmesi
konusunda müşterilerine belirli şartlar dâhilinde kolaylık sağlarlar. Pazaryerinde satılan
mamuller ve satıcıları hakkında müşterilerin bilgi sahibi olmasına imkân sağlanmaktadır.
E-Ticaret faaliyetlerinde yapılan alışverişlerdeki ödemeler, tesis edilen ödeme sistemleri
sayesinde kolaylıkla, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu ödemelerin dijital
ortamlarda yapılmaya başlanması pos cihazları ve kredi kartları gibi klasik ödeme
sistemlerinin yakın zamanda tarihe karışacağının sinyallerini vermektedir.
Smart yani akıllı cep telefonlar ve bunlara uyumlu uygulamalar artık ticari hayatta önemli
rollere sahiptirler. Günümüzde “konum tabanlı” teknolojiler online pazaryerlerinde
yaygınlaşmaya başlamıştır. Ulaştırma, lojistik, yardımcı hizmetler, teknik servisler, insan
kaynakları tedariki, yiyecek-içecek hizmetleri, ikinci el satışlar, emlak, hatta çilingir aramaya
kadar her şeyde konum-tabanlı uygulamalar kullanılmaya başlayacak gibi gözükmektedir.
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ÖZET
Taşkınlar dünyada yaşanan en tehlikeli doğal afetlerden biri olup, ülkemizde can ve mal kayıpları
açısından depremlerden sonra ikinci, meteorolojik afetler arasında ise ilk sırada yer almaktadır.
Yaşamımızı ve ekonomimizi etkileyen bu afetin zararlarını en aza indirmek için taşkınlar meydana
gelmeden önce önlemlerin alınması gerekmektedir. Taşkınların olası etkilerini gözlemlemek ve
önceden önlem alabilmek için taşkın modellemeleri gerçekleştirilmektedir. Taşkın
modellemelerinin güvenilirliği ise kalibrasyon işlemi ile yapılmadır. Taşkın modellemesi için
gerekli yüzey ve yükseklik katmanları, Manning pürüzlülük katsayıları ve taşkın tekerrür debileri
ile taşkın hidrografları elde edildikten sonra taşkın modellemesinin kalibrasyon işleme geçilir.
Taşkın modellemelerinde kalibrasyon işleminin yapılma amacı model sonuçlarının, arazinin doğal
şartlarına benzer sonuçlar verebilecek duruma getirilmesidir. Bu çalışmada kalibrasyon işlemi;
taşkın akışını modelleyebilen iki farklı hidrolik model ve 3-4 Temmuz 2012 tarihinde yaşanan
taşkın sonrası çekilmiş görüntülerde yer alan, taşkın izleri ve taşkın yayılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan hidrolik modeller HEC-RAS ve FLO-2D yazılımlarıdır.
Kalibrasyon işlemi sonrasında iki model arasında %81.6 oranında benzerlik tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taşkın Modellemesi, HEC-RAS, FLO-2D, Kalibrasyon

HYDRAULIC MODEL CALIBRATION IN FLOOD MODELING (SAMPLE OF SAMSUN
MERT RIVER)
ABSTRACT
Floods are one of the most dangerous natural disasters in the world and are the second after
earthquakes in terms of loss of life and property in our country, and the first among meteorological
disasters. In order to minimize the damages of this disaster affecting our lives and our economy,
precautions should be taken before floods occur. Flood modeling is carried out to observe the
possible effects of floods and to take precautions beforehand. The reliability of the flood modeling
is done by the calibration process. After obtaining flood recurrence flow rates, flood hydrographs,
surface and elevation layers, Manning roughness coefficients, the calibration process of flood
modeling is started. The purpose of the calibration process in flood modeling is to make the model
results to give results similar to the natural conditions of the land. In this study, the calibration
process was carried out with two different hydraulic models that can simulate flood flow and
according to the flood marks and flood spreads in the images taken after the flood that occurred on
3-4 July 2012. The hydraulic models used in the study are HEC-RAS and FLO-2D software. After
the calibration process, 81.6% similarity was found between the two models.
Keywords: Flood Modeling, HEC-RAS, FLO-2D, Calibration
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1. GİRİŞ
Taşkın, akarsu yatak kesitinin suyu taşımaya veya iletmeye yetersiz kalması sebebiyle, suyun
yatağından taşarak, çevresindeki arazilere zarar verdiği doğal bir afettir (Sargın, 2013).
Son yıllarda dünya çapında taşkın afetlerinin sayısı ve şiddetinde yaşanan artışla orantılı
olarak ülkemizde de özellikle Karadeniz Bölgesi doğu ve orta kıyı kesimlerinde taşkınların
sayısında ve şiddetinde artışlar görülmektedir (Ulke ve diğ., 2017). Taşkın zararlarını azaltmak için
taşkın mekanizmasının bilinmesi gerekmektedir. Literatürde fiziksel olayları anlayabilmek için
modellemeler kullanılır. Taşkın modelleme çalışmalarında su akışı bir, iki ve üç boyutlu hidrolik
modeller kullanılarak başarılı bir şekilde modellenmektedir.
Modellemenin doğruluğu veya güvenilirliği ise modellemede kullanılan her bir parametre
verisinin kalitesine ve kalibrasyon işlemine bağlıdır. Taşkın çalışmalarında kullanılan temel veriler;
sayısal yüzey veya yükseklik modeli, uydu görüntüsü, Manning katsayıları, yağış ve akım
verileridir. Bu verilerin kalitesi ise yüksek çözünürlük, uzun ve güncel periyot bilgileriyle sağlanır.
Taşkın modellemelerinden kalibrasyon işleminin amacı modelin çıktısının, arazinin doğal şartlarına
göre sonuç verecek hale getirilmesidir (Beden, 2019).
Literatürde yer alan önemli çalışmalar incelendiğinde; Sönmez ve Doğan (2016), Modellerin
kalibrasyonunu 2008 yılında meydana gelen taşkının maksimum su yüzeyi kotları ve taşkın sonrası
çekilmiş görüntüler yardımıyla yapmışlardır. Taş ve Şorman (2020), Çay Deresi Havzası’nda
(Afyonkarahisar) gerçekleştirdiği taşkın modellemesinin kalibrasyon işlemini, gözlemlenen akım
verileri ve HEC-HMS programı model sonuçlarına göre yapmıştır. Demir (2014), Aşağı Sakarya
Havzası’nda (Sakarya) gerçekleştirdiği taşkın modelleme çalışmasında model kalibrasyonunu
kesitlerdeki pürüzlülük değerlerini yenilenerek gerçekleştirilmiştir. Beden (2019), Cevizdere
Havzasında (Ordu) gerçekleştirdiği taşkın modellemesinde kalibrasyon işlemini kesit geometrisi
bilinen bir bölgede taşkın izlerinin (su yüksekliğini) ve Manning formülünü kullanarak elde
etmiştir. Ayrıca kalibrasyon işleminde taşkın yayılımı için taşkın sonrası çekilmiş fotoğraflar da
kullanılmıştır. Bacanlı ve diğ. (2020), Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC) yöneticileri tarafından
hazırlanan taşkın projesi çalışmasında kalibrasyon işlemi, uzun dönem (30 yıllık) meteorolojik
veriler ve Devlet Su İşleri (DSİ)’den alınan akım verileri kullanılarak gerçekleştirilmişlerdir.
Gülbaz (2019), Sazlıdere Havzası’nda (İstanbul) gerçekleştirdiği taşkın modellemesinde
kalibrasyon işlemini 14–17 Şubat 2010 tarihlerinde arazide ölçülen 4 günlük yağış ve bu yağış
sonucu oluşan akış değerlerini kullanarak gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmada, taşkın kalibrasyon işlemi taşkın anı akım verileri, taşkın yayılım görüntüleri,
taşkın izleri ve iki farklı hidrolik model programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan
programlar HEC-RAS ve FLO-2D programlarıdır.
2. ÇALIŞMA ALANI
Çalışmada taşkın modellemesine ait kalibrasyon işlemi Samsun Mert Irmağı Havzası için
yapılmıştır. Mert Irmağı Samsun İlkadım-Canik merkez ilçe sınırlarında yer alan ve Karadeniz’e
dökülen bir ırmaktır (enlem: 41,279° ve boylam: 36,352° koordinatları) Çalışma alanı Şekil 1’de
yer almaktadır. Irmağın kentsel alanlar içinde Yılanlıdere adında yan kolu bulunmaktadır. Mert
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Irmağı üzerinde 2007 yılında kurulan Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) bulunurken, Yılanlıdere
üzerinde AGİ bulunmamaktadır (Demir, 2020).

Yılanlıdere

Şekil 1. Çalışma alanı (Demir, 2020).
3. UYGULAMA
Kalibrasyon işlemi, 2012 yılı taşkın izleri ve taşkın yayılım alanlarını gösteren görüntülere
göre gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında meydana gelen taşkında Mert Irmağı kolunda yer alan
AGİ’de okunan debi 570 m3/s iken, Yılanlıdere üzerinde herhangi bir akım gözlem istasyonu
bulunmadığı için ölçülmüş bir debi değeri bulunmamaktadır. Fakat DSİ VII. Bölge Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışmada 3-4 Temmuz 2020’de meydana gelen yağışın Yılanlıdere kolunda 710
m3/s’li bir debi oluşturduğu belirtilmiştir (Uslu ve diğ., 2018; Demir, 2020). Kalibrasyon işleminde
hem programların birbirine benzer hem de 2012 taşkın izlerine benzer sonuçlar vermesi amaçlanmış
ve bu amaç için Manning pürüzlülük katsayıları, modelleme hesap alanları (grid, mesh), akım
hidrografı çıkış süreleri yeniden düzenlenmiştir. Kalibrasyon işleminde referans alınan taşkın izleri
ve taşkın yayılımları Şekil 2 ve 3’te yer almaktadır.
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Şekil 2. 2012 taşkın debisine ait taşkın modellemesi ve taşkın yayılımı

Şekil 3. 2012 Taşkın modellemesi ve taşkın izleri
HEC-RAS ve FLO-2D model sonuçlarına ait su yüksekliklerini gösteren taşkın yayılım
haritaları ise Şekil 4’te yer almaktadır. Taşkın modellemesinde kullanılan yöntemler ve yöntemlere
ait detaylar için Demir (2020) incelenebilir.
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Şekil 4. 2012 yılı taşkın debilerine ait taşkın yayılım haritaları
Şekil 4’te yer alan taşkın modellemelerine ait taşkın alanları ve bu alanların yüzdesel olarak
karşılaştırması Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. taşkın yayılım alanlarının karşılaştırılması

Debi
Q2012

Taşkın Yayılım Alanı (km²)
HECRAS
1886.66

FLO-2D
2311.52

HEC-RAS
FLO-2D
%81.6

Tablo 1 incelendiğinde FLO-2D programı HEC-RAS programına göre daha fazla alanı su
altında gösterse de taşkın yayılımları incelendiğinde (Şekil 2) taşkın yayılımlarının birbirine
oldukça yakın olduğu görülmektedir. Taşkın modellemelerinde HEC-RAS kesikli bir modelleme
yaparak taşkından etkilenen alanları daha az hesaplamakta, FLO-2D ise sürekli bir akış
modellemesi yaparak daha fazla ve daha sığ (derin olmayan) bir modelleme yapmaktadır (Demir,
2020). İki program arasında 2012 yılı taşkın debilerinin modellenmesi sonucunda %81.6
oranlarında alan benzerlik tespit edilmiştir.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada taşkın modellemelerinde genellikle yapılmayan fakat çalışmanın doğruluğunu
önemli derecede etkileyen kalibrasyon işlemi Samsun Mert Irmağı Havzasında 2012 yılı taşkın
verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada iki farklı hidrolik model (HEC-RAS ve FLO2D), 2012 yılı taşkın izleri ve taşkın yayılım alanları kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde,
çalışmada kalibrasyon işlemi Manning katsayıları, hidrolik model hesap alanları, akış koşullarına
göre yapılmış ve iki program arasında %81.6 oranında benzerlik bulunuştur. Bu değer daha düşük
akım verilerinde daha yüksek iken daha yüksek akım verilerinde ise daha düşüktür. Bu durumun
nedeni ise modeller referans noktalara göre her ne kadar kalibre edilse de modellemelerde
kullanılan topoğrafik yüzey tanımla şeklinin farklı olmasıdır.
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Bu çalışma Vahdettin Demir’in “Samsun Mert Havzasında Bir ve İki Boyutlu Modeller
ile Taşkın Alanlarının Belirlenmesi” başlıklı doktora tez çalışmasından hazırlanmıştır.
NOT:
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ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ KUYRUK YAĞININ DEPOLAMA STABİLİTESİNİN
BELİRLENMESİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Merve BOZDEMİR,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mervekaparr@hotmail.com, 05350647519, 0000-0001-99917342
Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, genccelep@hotmail.com, 05321131806,
ÖZET
Yağlar, hem doğal bir gıda olarak hem de et yağı, tereyağı, margarin ve sıvı yağlar şeklinde
üretimi yapılarak gıda maddesi olarak tüketilebilmektedir. Dünyadaki yağ üretimi ve
ihtiyacına bakıldığında %68’i bitkisel, %28’i hayvansal ve %4’ü de deniz ürünlerinden
karşılanmaktadır. Hayvansal yağlar; gıdalara lezzet artırma, gevrekliği düzeltme ve maliyeti
düşürme gibi özelliklerinden dolayı et ürünleri üretiminde vazgeçilmez bir hammadde olmaya
devam etmektedir.
Kuyruk yağı, koyunların omurgasının sonunda kuyrukta biriken yağdır. Kuyruk yağı
genellikle erkek koyunlardan elde edilen bir yağdır. Ülkemizde önemli bir yağ kaynağı olan
kuyruk yağının %94 oranında kullanılabilir olması kuyruk yağını önemli kılan
özelliklerdendir. Kuyruk yağı; laurik asit (%0,20), miristik asit (%3.92-3.67), palmitik asit
(%31.49-24.77), palmitoleik asit (%3.14- 3.01), margarik asit (%4.32), stearik asit (%16.5130.02), oleik asit (%28.37-44.43), linoleik asit (%0,66-2.77) olmak üzere farklı yağ
asitlerinden oluşmuştur.
Kuyruk yağının iyi bir gıda özelliği göstermesinde 45ºC’nin altında erime noktasına sahip
olması önemli bir etkendir. Çünkü bir gıdanın sindirilebilirliği onun organizmada emilim hızı
ve ölçüsüyle ilgilidir. Yaklaşık 45ºC’ ye kadar erime noktasına sahip olan yağlar %95 ve üzeri
emilme özelliği göstermektedir. Kuyruk yağı, özellikle lahmacun, kebap, sucuk ve döner gibi
gıdalarda eti yumuşatması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz gıda endüstrisinde
gerek taze gerekse de uzun süre depolandıktan sonra geniş kullanım yelpazesi bulan kuyruk
yağı Türkiye’de ve Dünyada yapılan araştırma sayısı oldukça azdır. Özellikle buzdolabı ve
oda sıcaklığında depolandıktan sonra yağların oksidasyona uğraması, küflenmesi ve
acılaşması gibi kalite özelliklerinde çeşitli sorunlar oluşmaktadır.
Yapılan çalışmada kuyruk yağına ısıl işlem uygulanmış, farklı sıcaklıklarda depolanmış ve
bileşimindeki bazı özelliklerin değişimi incelenmiştir. Taze kuyruk yağında nem, protein, yağ
ve kül miktarları sırasıyla %11.2, %3.47, %85.0 ve %0.07 olarak belirlenmiştir. Isıl işlem
uygulanmış (T>100 0C) kuyruk yağında ise nem miktarı %0.4, protein miktarı %2.98, yağ
miktarı %96.0 ve kül miktarı %0.05 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuyruk yağlarında
belirlenen kolesterol miktarları ise taze kuyruk yağında 60 mg/100 g iken, ısıl işlem
uygulanmışta ise 58 mg/100 g olarak belirlenmiş ve aralarında sonuçlardan görüldüğü gibi
hemen hemen bir fark belirlenmemiştir. Yağların pH değerleri ise taze örneklerde 5.7, ısıl
işlem uygulanmışlarda ise 6.2 değerlerinde belirlenmiştir. Oda sıcaklığında depolanan
örnekler kimyasal özellikleri (FFA, peroksit ve TBARS) bakımından taze olanlar 7 gün
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içinde, +4 0C’ de muhafaza edilenler ise 15 günde bozulmuştur. Ancak ısıl işlem uygulananlar
ise bu depolama sıcaklıklarında 60 gün boyunca bozulmadan muhafaza edilebilmiştir.
Bu çalışma ile, kuyruk yağının depolama stabilitesi üzerine sıcaklığın ve depolama süresinin
etkileri araştırılarak kuyruk yağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ve depolama kalitesi
belirlenerek diğer araştırıcılara ve gıda sanayimize yol gösterebilecek veriler elde edilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kuyruk yağı, stabilite, depolama
DETERMINATION OF STORAGE STABILITY OF HEAT TREATED TAIL OIL
ABSTRACT
Fats can be consumed both as a natural food and as a foodstuff by being produced in the form
of meat oil, butter, margarine and liquid oils. Considering the oil production and need in the
world, 68% is provided from vegetable, 28% from animal and 4% from seafood. Animal fats;
It continues to be a raw material not to accept meat products because of its features such as
increasing the flavor of food, improving the crunch and reducing the cost.
Tail fat is fat that accumulates in the tail at the end of a sheep's spine. Tail fat is a fat usually
obtained from male sheep. The fact that tail fat, which is an important source of fat in our
country, can be used at a rate of 94% is one of the features that make tail fat important. Tail
fat; lauric acid (0.20%), myristic acid (3.92-3.67%), palmitic acid (31.49-24.77%),
palmitoleic acid (3.14- 3.01%), margaric acid (4.32%), stearic acid (16.51-30.02%) ), oleic
acid (28.37-44.43%), linoleic acid (0.66-2.77%).
The fact that tail fat has a melting point below 45 ° C is an important factor in showing a good
food feature. Because the digestibility of a food is related to its absorption rate and extent in
the organism. Oils with a melting point up to approximately 45ºC show an absorption feature
of 95% and above. Tail oil is widely used to soften meat, especially in foods such as
lahmacun, kebab, soudjouk and döner. Tail fat, which finds a wide range of use in the food
industry of our country, both fresh and after being stored for a long time, is very few
researches conducted in Turkey and in the world. Various problems occur in quality
characteristics such as oxidation, mold and rancidity of oils, especially after they are stored in
refrigerator and room temperature.
In the study, heat treatment was applied to tail fat, it was stored at different temperatures and
the change of some properties in its composition was investigated. Moisture, protein, fat and
ash contents of fresh tail fat were determined as 11.2%, 3.47%, 85.0% and 0.07%,
respectively. The moisture content of tail fat, which was heat treated (T> 100 0C), was
determined as 0.4%, 2.98% protein, 96.0% fat and 0.05% ash. In addition, the amount of
cholesterol determined in tail fat was 60 mg / 100 g in fresh tail fat, while it was 58 mg / 100
g in heat treatment, and as seen from the results, there was almost no difference between
them. The pH values of the oils were determined as 5.7 in fresh samples and 6.2 in heat
KONGRE KİTABI

435

www.19mayis.org

5. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
treated ones. Samples stored at room temperature deteriorated in 7 days in terms of chemical
properties (FFA, peroxide and TBARS), and those stored at +4 0C in 15 days. However, heat
treated ones could be stored at these storage temperatures for 60 days without deterioration.
In this study, the effects of temperature and storage time on the storage stability of tail fat
were investigated, and some physical and chemical properties and storage quality of tail fat
were determined, and data that could guide other researchers and our food industry were tried
to be obtained.
Keywords: Tail Oil, Stability, Storage
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İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ SİYASİ
MƏDƏNİYYƏTƏ TƏSİR İSTİQAMƏTLƏRİ
Doktorant Nigar ADİLOVA
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
ORCID. 0000-0002-7096-1742
XÜLASƏ
Müasirləşən dünyada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsiri aktual
mövzulardan biridir. Yeni texnologiyalar siyasi sistemlərdə, siyasi kommunikasiya üsullarında və
mədəniyyətdə etdiyi dəyişikliklərlə siyasi mədəniyyəti də əhəmiyyətli dərəcədə yeniləmək potensialına
malikdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, İKT siyasi mədəniyyətlərə iki istiqamətdə texnoloji imkanlar və media imkanları vasitəsilə təsirə edir. Birinci istiqamət texnoloji imkanlarla
əlaqəlidir ki, yeni texnologiyaların tətbiqi siyasi davranışların dəyişilməsini, siyasi fəallığı və legitimliyi
təmin edə bilir və bununla da daha çox instusional səviyyədə demokratikləşməyə şərait yaradır. Yeni
texnologiyaların hər hansı siyasi fəaliyyəti sadələşdirilmiş şəkildə təklif etməsi, müəyyən siyasi
prosesdə vətəndaşlara lazım olan mərhələri aşmaqda bələdçilik etməsi, nəzarəti həyata keçirməsi və s.
insanları davranışlarında dəyişiklik etməyə və siyasi fəallığa sövq edir. Bu baxımdan, bir sıra ölkələrdə
xüsusi internet və mobil tətbiqlər vasitəsilə vətəndaşların seçki fəallığının artırılmasına və eləcə də
namizədlərin öz seçiciləri ilə birbaşa əlaqəsinin yaradılması ilə siyasi inamın gücləndirilməsinə şərait
yaradılır. Bəzi ölkələrdə yeni texnologiyalardan (Estoniyada blokzəncir texnologiyaları, Braziliyada
“Serenata de Amore” platforması) şəffaflığın artırılması və mənfi siyasi meyl və davranışların aradan
qaldırılması üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, e-hökumətin yaradılması vətəndaş-dövlət
münasibətlərdə bərabərliyi, hesabatlılığı, səmərəliliyi artırmaqla, vətəndaşların inamını, siyasi
mövqelərini və həmçinin, siyasi meyllərini dəyişməyə imkan verir. Digər tərəfdən isə, yeni
texnologiyalar yeni medianı formalaşdırır. Bununla cəmiyyətlərin mədəniyyətinə və dolayısı ilə də
onların siyasi dünyagörüşlərinə, dəyərlərinə, siyasi biliklərinə dəyişikliklər gətirilir. Yeni media
informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə digər istiqamətdə təsirini əhatə edir.
Bu təsir informasiya bolluğu ilə yanaşı, həm də qlobal səviyyədə rəqəmsal bölünmə ilə əlaqəlidir.
İnternet şəbəkələrinə, texnologiyalarına və bacarıqlarına malik güclü dövlətlər digər dövlətlərə təsir
etmək imkanlarından irəli gələrək daha professional şəkildə öz yumşaq siyasətlərini (xüsusilə də liberal
dəyərləri yaymaq məqsədilə) həyata keçirirlər və dövlətlərin mədəniyyətinə təsir vasitəsilə siyasi
mədəniyyətlərini də dəyişməyə çalışırlar.
Açar sözlər: İKT, siyasi mədəniyyət, yeni media, rəqəmsal bölünmə
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DIRECTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AFFECTING POLITICAL CULTURE
ABSTRACT
The impact of information and communication technologies on political culture is one of the
actual issues in the modern world. New technologies have the potential to significantly renew
political culture through changes in political systems, methods of political communication and
culture. It was revealed by research that ICTs influence political cultures in two directions through technology and the media. The first direction is related to technological opportunities,
the application of new technologies can ensure a change in political behavior, political activism
and legitimacy, and thus create conditions for democratization especially in institutional level.
New technologies can offer any political activity in a simplified way, guide citizens to overcome
the necessary stages in a certain political process, exercise control over activities, and etc.
encourages people to change their behavior and become more politically active. In this regard, in
a number of countries, through special Internet and mobile applications, possabilities are created
to increase the electoral activity of citizens, as well as to strengthen political trust by establishing
direct contacts between candidates and their voters. In some countries, new technologies
(blockchain technologies in Estonia, the Serenata de Amore platform in Brazil) are used to
increase transparency and eliminate negative political tendencies and behaviors in society. At the
same time, the creation of e-governments allows to change the trust, political attitudes, as well as
political values of citizens by increasing equality, accountability and efficiency in citizen-state
relations. On the other hand, new technologies are shaping new media. This changes the culture
of societies and, consequently, their political outlook, values and political knowledge. The new
media covers the impact of information and communication technologies on political culture in
another direction. This impact is due not only to the abundance of information, but also to the
digital divide at the global level. Powerful states with Internet networks, technologies, and
capabilities pursue their soft policies more professionally (especially in order to spread liberal
values) and seek to change political cultures in other countries by influencing their cultures,
based on their ability to influence other states.
Keywords: ICT, political culture, new media, digital divide

GİRİŞ
Tədqiqat işinin aktuallığı və yeniliyi. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaların insanların,
cəmiyyətlərin həyatına geniş şəkildə daxil olması, onların sürətli inkişafı ilə əlaqədardır. Hələ 1960-ci
illərdə Murun irəli sürdüyü qanuna əsasən İKT-lərin inkişafı hər 2 ildə 2 dəfə artır. Bu təcrübi nəticə
müasir dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətin bütün sferaları və eləcə də
siyasi mədəniyyət üçün niyə bu qədər əhəmiyyətli və aktual olduğunu başa düşməyə imkan verir.
Xüsusilə də, mobil telefonların rahat və ucuz istifadəsi və onların internetlə bağlılığının təmin edilməsi
ilə demək olar ki, vətəndaşların İKT -lər vasitəsilə siyasətə təsir imkanlarının genişləndiyi, siyasi
meyllərin və siyasi davranışların dəyişdiyi müşahidə edilir. Siyasi mədəniyyətə təsir edən bu yeniliklər,
xüsusilə, informasiyanın, texnologiyaların vasitəsilə biliyin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması
ilə əlaqədardır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 21-ci əsr cəmiyyəti “informasiya və bilik cəmiyyəti”
adlandırılmışdır. [6; 1766] Bununla yanaşı, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları siyasi
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davranışlara və kommunikasiya formalarına da mühüm təsirə malikdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə
e-hökumət yaranır ki, bu da münasibətlərdə şəffaflığı, hesabatlılığı, səmərəliliyi artırmaqla,
vətəndaşların inamını, siyasi mövqelərini və eyni zamanda da, davranışlarını dəyişməyə imkan verir.
Digər tərəfdən, yeni texnologiyalar yeni medianı formalaşdırır ki, bununla da cəmiyyətlərin
mədəniyyətinə və dolayısı ilə də onların siyasi dünyagörüşlərinə, dəyərlərinə, siyasi biliklərinə
dəyişikliklər gətirilir. Bu baxımdan, mövzu çox aktual məsələləri əhatə etməklə yanaşı, informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsirini yeni baxışdan – həm texnoloji, həm
media vasitəsi kimi, izah etməyə çalışır.
Tədqiqat işinin məqsədi. Siyasi mədəniyyətlərin yenidən formalaşmasının hansı istiqamətlərdə
baş verdiyini müəyyən etmək tədqiqat işinin əsas araşdırma obyekti kimi müəyyən olunmuşdur.
İstifadə olunan metodlar. Tədqiqat zamanı bir sıra nəzəri və təcrübi elmi metodlara müraciət
olunmuşdur. İstifadə olunan əsas elmi metodlar sistem yanaşması, təhlil və müşahidə metodu olmuşdur.
ƏSAS HİSSƏ
İKT-nin inkişafı və cəmiyyətə təsir konsepsiyaları
Tarixən cəmiyyətlərin inkişafı informasiyanın yayılması və artması ilə əlaqədar baş vermişdir.
İnformasiyanın saxlanılması, ötürülməsi texnikalarının inkişafı elmi inkişaf etdirərək, eyni zamanda, bu
prosesdə özü də dəyişmiş və yenilənmişdir. Müasir dövrə qədər informasiya proseslərindəki yeniliklərin
beynəlxalq səviyyədə böyük təsirlərinə əsasən dörd informasiya inqilabı müəyyən olunmuşdur. Birinci
informasiya inqilabı yazının kəşfi ilə baş vermişdir və informasiyanın saxlanılması, ötürülməsi
baxımından əhəmiyyətli mərhələ olmuşdur. İkinci informasiya inqilabı 1445-ci ildə Qutenberqin çap
maşını ixtira etməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Kitab çapının kəşf edilməsi ilə böyük informasiyanın
saxlanılması və ötürülməsi asanlaşmışdı. Bu hadisə elmin növbəti töhfələri üçün şərait yaratmışdı.
Üçüncü informasiya inqilabı isə əhəmiyyətli dərəcədə çoxlu məlumatın saxlanilmasına və emalına
imkan verən elektron hesablayıcı maşınların- kompyuterlərin yaradılması olmuşdu. Eyni zamanda, bu
ixtira informasiyanın daha təhlükəsiz və uzunmüddətli saxlanmasına şərait yaratmışdı.
Onu qeyd etmək lazımdır ki, informasiya inqilabları sənaye inqilabları ilə yanaşı müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, informasiya inqilabları elmin, öz növbəsində sənayeninin inkişafına təkan
vermişdir. Birinci sənaye inqilabının müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə o qədər də
yaxından əlaqəsi olmasa da, ikinci sənaye inqilabı müasir kommunikasiya texnologiyaları üçün bir
başlanğıc olmuşdur. Daniel Bell ikinci sənaye inqilabını elektrik və kimyəvi innovasiyalarla
əlaqələndirərək qeyd edirdi ki, bu sənaye inqilabının nəticəsində telefon, teleqraf və radio kimi
kommunikasiya texnologiyaları meydana çıxmışdı. Üçüncü sənaye inqilabı isə elekronlaşmış
texnologiyaların meydana gəlməsi, rəqəmsal dünyaya keçidi təmin etmişdir. Kompyuterlərin və
telekommunikasiyaların yaranmasını da D.Bell sənaye inqilabı kimi qiymətləndirmişdir.
Kommunikasiya sahəsində ən böyük inkişaf isə internetin yaranması ilə mümkün olmuşdur. Süni
intellekt, ağıllı robotlar, əşyaların interneti məhz dördüncü sənaye inqilabının təcəssümüdür. Bu
inqilabın nəticisə olan müasir İKT özündə naqilsiz internet vasitəsilə işləyən mobil kompyuter
cihazlarını, əskidən mövcud olan yenilənmiş radio və televiziya yayımlarını, eyni zamanda, ən müasir
İKT hissələri olan süni intellekt və robotları əhatə edir. Bütün bu informasiya kommunikasiya
texnologiyaları insanların biliklərini, dünya baxışlarını, dəyərlərini və inancları dəyişir. Bununla siyasi
mədəniyyətlər də transformasiyaya məruz qalır.
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İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması artıq üçüncü sənaye inqilabı ilə başlayır. Bununla
əlaqədar olaraq, müxtəlif informasiya cəmiyyəti konsepsiyaları ortaya çıxır. Bu konsepsiyaların hər biri
postindustrial nəzəriyyələrin müxtəlifliyidir. İctimaiyyətin inkişafını “mərhələlərin növbələşməsi” kimi
qiymətləndirən bu nəzəriyyə tərəfdarları onun formalaşmasını iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı, sənaye və
xidmət sənayesindən sonra “dördüncü” - informasiya sektorunun üstünlüyü ilə əlaqələndirirlər [3; 6].
İlk “informasiya cəmiyyəti” paradiqmasi 1960-ci illərdə D. Bell tərəfindən yaradılmışdı. Alim
industrial cəmiyyəti əvəz edən postindustrial cəmiyyətdə əsas rolu informasiya və biliyin oynayacağını
qeyd edərək, informasiya cəmiyyətində idarəçiliyin demokratiyaya söykənən savadlı və peşəkarlardan
asılı olacağına və belə bir mühitdə dövlətin siyasi proseslərdə rolunun daha da artacağına inanırdı.
“Şəbəkələr cəmiyyəti” nəzəriyyəsinin yaradıcısı Manyuel Kastelsin fikrinə görə isə, sənaye
cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçid edən yeni mühitdə güc informasiya və kommunikasiya
şəbəkələrini “proqramlaşdıran” və onlara nəzarət edən və bunları digər şəbəkələrlə əlaqələndirənlərin
əllərindədir” [4;454].
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətlərin həyatında oynayacağı rolu
Amerika yazıçı və futuristi Elvin Toffler isə üçüncü dalğa və yeni sivilizasiyanın yaranması kimi
qiymətləndirmişdi. Onun fikrincə, mikroelektron inqilab insan intellektinin gücünü artırır, texnoloji
yeniliklər cəmiyyətin sosial strukturuna təsir edir. Müəllifə görə, ikinci sənaye dalğasında dövrün
tələbinə uyğun olaraq, standartlaşma, ixtisaslaşma, sinxronlaşma, konsentrasiya, maksimallaşma və
mərkəzləşmə əsas dəyər və tələbləri əks etdirirdisə, artıq yeni – informasiya- texnologiya dalğasında bu
tələblər dəyişməyə məhkumdur. Çünki bol informasiya axını insanlara, cəmiyyətlərə avtonomluq,
müstəqillik gətirir. Artıq özünüreallaşdırma, özünüifadə, fərqliliklərin ortaya çıxması və ona tolerant
baxışın formalaşmasını tələb edən yeni dəyərlər standartlaşmanı, maksimallaşmanı, mərkəzləşməni
inkar edir.
Toffler həmçinin qeyd edir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının yaratdığı meyllər
yeni institutların da formalaşmasını şərtləndirir. Yeni dövr yeni yanaşmalar, yeni fikirlər, yeni bacarıq
və biliklər tələb edir. Hətta, o, əski güclü liderlərin belə artıq müasir problemləri həll etmək üçün
güclərinin yetmədiyini qeyd edərək bildirir ki, keçən əsrin sonlarından etibarən liderlər- hətta “ən
yaxşıları” belə ona görə yararsız hala gəliblər ki, onların fəaliyyət göstərməli olduqları institutlar
köhnəlib [3; 141].
Qeyd edilən yanaşmaların hamısı onu göstərir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları
cəmiyyətlərə və onların sosial, siyasi, mədəni strukturuna necə güclü təsirə malikdir. Bu təsir hər gün
daha da yenilənir və fərqli istiqamətlərdə siyasi baxışlara, siyasi biliyə, siyasi inama və davranışlara
nüfuz edir.
Müasir dövrdə texnologiyaların bütövlükdə mədəniyyətə təsirini öyrənən kaptologiya elmi
mövcuddur. Kaptologiya kompüterləri inandırıcı texnologiyalar kimi tədqiq edir. Bu elm sahəsi
ümumiyyətlə inandırma (təsir, motivasiya, davranış dəyişikliyi və s.) və hesablama texnologiyası
arasında üst-üstə düşən məqamları araşdırır. Kaptologiya üzrə məşhur araşdırmaçı B.J. Fogg
texnologiyaların üç yolla insan davranışlarına təsir edə biləcəyini vurğulayır. Bunlar alətlər (xüsusi
tətbiqlər və s), media (yəni kommunikasiya vasitəsi olaraq interaktivlik və hekayə danışmaq yolu),
sosial aktor (yeni sosial rollar, fiziki görünüşlər təklif etməklə) funksiyalarıdır. Bu yolla informasiya
kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsir istiqamətlərini də araşdırmaq mümkündür.
İKT-nin siyasi mədəniyyətə texnoloji baxımdan təsir imkanları
Yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi sistemə, eləcə də, siyasi mədəniyyətə
təsiretmə istiqamətlərindən biri texnoloji imkanların daim genişlənməsi və texnologiyaların bir-biri ilə
inteqrasiyası, yəni, texnoloji konvergensiyanın təsirləri ilə əlaqəlidir. Yeni texnologiyalar,
texnologiyaların bir-birilə əlaqələnməsi (süni intellekt internetlə, sosial şəbəkələrlə, media internetlə
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əlaqələnir) və onların bütün dövlətlərdə tətbiqinin həyata keçirilməsi cəmiyyətlərin yeni biliklərinin,
baxışlarının, həyat tərzlərinin, tələblərinin formalaşmasına səbəb olur. Yeni texnologiyaların
sadələşdirilmiş fəaliyyəti təklif etməsi, hər hansı proses boyu vətəndaşlara bələdçilik etmək imkanları,
nəzarətin həyata keçirilməsinin təmini insanları davranışlarında dəyişiklik etməyə və fəallığa sövq edir.
[6; 23-30] Bu hal siyasi davranışların dəyişilməsi və siyasi fəallığın artırılması baxımından da
qiymətləndirilə bilər. Misal üçün onu qeyd edə bilərik ki, dünya praktikasında bir sıra ölkələrdə xüsusi
softvare tətbiqlər vasitəsilə insanların seçki fəallığının artırılmasına və eləcə də namizədlərin öz
seçiciləri ilə birbaşa əlaqəsinin yaradılması ilə siyasi inamın gücləndirilməsinə şərait yaradılmışdır.
(“Capwiz” tətbiqi nümunə ola bilər) Bu istiqamətdə digər nümunə isə bir çox dünya ölkələrində mobil
tətbiqlər vasitəsilə seçkilərin keçirilməsidir. Həmin ölkələrdə bu cür seçki texnologiyasının tətbiqi ilə
seçki iştirakçılığının artdığı müşahidə olunmuşdur.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə bu istiqamətdə təsirinə,
həmçinin, hökumət proseslərində və dövlətlə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqədə dramatik dəyişikliyə
potensial şəraitin yaradılmasını aid etmək olar [7; 2443].
Bu dramatik dəyişiklik e-demokratiyanın və e-hökumətin yaranması ilə özünü göstərir. Edemokratiya – vətəndaşların hökumətlə və onun agentləri ilə (və ya əksinə) məsləhətləşmə və səsvermə
də daxil olmaqla iştirak etdiyi elektron proseslərdir. E-demokratiya həm hökumət, həm də vətəndaş
tərəfindən yönləndirilən ikitərəfli prosesdir. Hökumətin idarə etdiyi e-demokratiyada hökumət işi
mərkəzdən kənarlara doğru elektron şəkildə çatdırılir. Dəyişiklik prosesi yuxarıdan aşağıya doğru gedir.
Hökumətlər vətəndaşlarla məsləhətləşmək və ya onların fikrini əldə etmək üçün elektron interfeys
yaradırlar. Bu, mövcud siyasi kommunikasiya və məsləhətləşmə modellərinin yeni yollarını yaradan
dəyişiklik prosesidir.
İKT-nin demokratik proseslərdə həyata keçirdiyi transformasiya yalnız yeni vasitələr (e-poçt,
forumlar, sənədlərə onlayn çatımlılıq kimi) təmin etməsində deyil, parallel olaraq, hökümətin həyata
keçirdiyi idarəçiliyin vətəndaşın yönləndirdiyi idarəçiliklə dəyişməsinə şərait yaratmasıdır.
Vətəndaşların həyata keçirdiyi e-demokratiya – aşağıdan yuxarıya baş verən dəyişiklik prosesidir.
Vətəndaşlar öz diskurslarını əks etdirən və əhatə edən e-poçt siyahıları, müzakirə tabloları, yazışmalar
və veb-saytlar da daxil olmaqla İKT tətbiqləri yaradır və onları inkişaf etdirirlər. Xüsusilə, veb.1
texnologiyalarının veb.2 texnologiyaları ilə əvəz olunması, Veb 3.0 və Veb 4.0 texnologiyalarının
tətbiqi buna şərait yaradan əsas amillərdir. Veb 2.0 “interaktiv veb” olaraq, istifadəçilərin məzmunu
oxuma, yaratma və sosial platformalarda digər istifadəçilərlə əlaqə qurma,Veb 3.0 texnologiyaları
alqoritmik qərarverməyə əsasən, hansı mövzunun vacib, uyğun olub-olmadığını müəyyən etmə (spam,
fake neüs), Veb 4.0 texnologiyaları isə mobil qurğularda bu texnologiyalardan istifadə imkanlarını təmin
edir [9; 50]. Bu texnologiyalar vasitəsilə yaradılan tətbiqlərin köməyi ilə hökumətin fəaliyyətinə istər
birbaşa (bölüşülən iştirak), istərsə də bilavasitə (ictimaiyyət, media və ya siyasi təsir) təsir etmək imkanı
olur. Lakin vətəndaş tərəfindən yönləndirilən e-demokratiyanın bütün dövlətlərdə təmin olunması
müəyyən maneələrlə məhdudlaşır. Çünki, bu cür demokratiyanın təmin olunması üçün vacib olan şərtlər
İKT-yə çatımlılığın, yəni resusrların və İKT bacarıqlarının əldə olunmasıdır.
Müasir dövrdə bir çox dövlətlər yeni informasiya texnologiyalarından siyasi davranışların və
hislərin dəyişilməsi, yenilənməsi məqsədilə geniş istifadə edirlər. Eyni zamanda, idarəçilikdə şəffalığı
artırmaq üçün süni intellektdən istifadə olunmağa başlanılır. Məsələn, Estoniya siyasi idarəetmədə
blokzəncir texnologiyasından istifadə etməyə başlayan ilk real dövlət olmuşdur [1; 176].
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Siyasi davranışların dəyişilməsinə, eyni zamanda da siyasi mədəniyyətin inkişaf etməsinə nail
olmaq məqsədilə vətəndaş cəmiyyətləri də süni intellekt və blokzəncir texnologiyalarından istifadə
edirlər. Məsələn, Braziliyada rüşvət hallarının azalması və hakimiyyətə inamın artırılması üçün xüsusi
qrup tərəfindən “Serenata de Amor” platforması yaradılmışdır. Bu platformada bütün işləri robotlar
həyata keçirir. 2016-ci ildən mövcud olan layihə nəticəsində yüzlərlə dövlət nümayəndəsinin rüşvət və
qanun pozuntusu aşkar edilərək, robotlar tərəfindən sosial şəbəkələrdə (telegram, facebook, github)
paylaşılmış və lazımi dövlət orqanlarına müraciət olunmuşdur [10]. Bu cür texnologiyalar, eyni
zamanda, məmurlarda nəzarət altında olduqları hissini oyadaraq, onları müəyyən mənfi davranışlardan
çəkindirə və siyasi mədəniyyətin müsbət yöndə inkişafına şərait yarada bilər.
Digər tərəfdən, yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bütün dövlətlərdə tətbiqi
məqsədilə inkişaf etmiş dövlətlərdə mövcud olan texnoloji yeniliklər inkişaf etməkdə olan və zəif
dövlətlərə də gətirilir və beləliklə, dövlətlərin strurktur konvergensiyası, yaxınlaşması təmin edilir.
Bununla da, mədəniyyətin, eyni zamanda siyasi mədəniyyətin dəyişməsi də müşahidə olunur.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə media kimi təsir
imkanları
Yeni informasiya sistemlərinin birinci nəsli zaman və məkan sədləri üzərindən asan
kommunikasiyani təmin etməyə xidmət edir. Müasir zamanda bu kommunikasiya informasiya/məzmun
şəbəkəsi üçün geniş imkanları təmin edən yeni (rəqəmsal) mediaya əsaslanır [8; 3822]. Yeni media həm
dövlətlər tərəfindən milli şüurun inkişafı, milli dəyərlərin təbliği və hakimiyyətə loyallığın artırılması,
həm partiyalar, maraq qrupları tərəfindən tərəfkeşlərin siyasi baxışlarının və seçimlərinin
formalaşdırılması, həmçinin də qlobal səviyyədə siyasi proseslərin izlənilməsi, qiymətləndirilməsi və
yumşaq güc siyasətlərinin yerinə yetirilməsi baxımından siyasi mədəniyyətin formalaşmasında çox
böyük rol oynayır. Bu gün qlobal siyasi kommunikasiya demək olar ki, yeni mediaya əsaslanır.
Xüsusilə, Covid-19 pandemiyası bu tendensiyanı daha da genişləndirmişdir.
İKT-nin siyasi mədəniyyətə media vasitəsi ilə təsiri texnoliji yeniliklərlə ortaya çıxan, qlobal və
yerli səviyyədə müşahidə olunan rəqəmsal bölünmə də ilə sıx əlaqəlidir. Belə ki, dövlətlərin siyasi
mədəniyyətləri əvvəllərdən də milli xüsusiyyətlərinə görə fərqli idisə, müasir dövrdə İKT-nin yayılması
ilə bu fərq daha da dərinləşmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, 1990-ci illərdə rəqəmsal bölünmə
konsepsiyaları ortaya çıxmışdır.
Rəqəmsal bölünmənin İKT-nin siyasi mədəniyyətə təsiri ilə onunla əlaqədardır ki, ilk
informasiya kommunikasiya texnologiyaları qərb ölkələri və ABŞ-da yarandığı üçün, bu, həmin
dövlətlərə sonrakı texnoloji inkişafda daha geniş imkanlar vermişdir. Daha inkişaf etmiş dövlətlər isə
digər dövlətlərə təsir edə bilmək imkanlarını əldə edirlər. İnternet şəbəkələrinə, texnologiyalarına və
bacarıqlarına malik güclü dövlətlər bu baxımdan qlobal səviyyədə “açıq internet” tələbi ilə çıxış edirlər.
Çünki informasiya kommunikasiya texnologiyaların ilk funksiyasi olan media vasitəsilə öz yumşaq
siyasətlərini (xüsusilə də liberal dəyərləri yaymaq məqsədilə) həyata keçirmək imkanına malik olurlar.
Digər dövlətlər isə bu potensiala sahib olmadıqlarından təbii ki, öz mədəniyyətlərinin təbliğində geridə
qalırlar. Müasir dövrdə kinolar, televiziya, beynəlxalq xəbər agentlikləri və nəşriyyatları, internetin daha
çox Qərb dünyasından, xüsusilə də ABŞ-dan, qaynaqlanan informasiyanı paylaşması müşahidə olunur.
Bu o deməkdir ki, inkişaf etməkdə olan dünyanın əldə etdiyi informasiyanın əhatə dairəsi çox zaman
limitlidir [8; 3310]. Rəqəmsal bərabərsizlik dünyasının az resursa və imkanlara malik olan dövlətlərə
münasibətdə bu tendensiyanı bir çox tədqiqatçılar “media imperializmi”, “mədəni imperializm” və hətta
“informasiya- maliyyə totalitarizmi” terminləri ilə ifadə edirlər [ 2; 158].
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Buna cavab olaraq, digər bir sıra dövlətlər informasiya axınının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
iddiaları ilə çıxış edirlər. Onlar, müvafiq olaraq, dövlət maraqlarına xidmət edən tənzimlənən
informasiya siyasətini həyata keçirirlər. İnformasiya bərabərsizliyi bəzi dövlətləri internetə qadağalar və
senzura tətbiq etməyə sövq edir. Çünki media və internet qlobalizasiya və Qərb fərdiçilik mədəniyyətini
yayan vasitələr kimi qəbul olunur. Məsələn, müasir İranda internetin istifadəsi müəyyən dərəcəyə qədər
həvəsləndirildiyi və onun İslam mədəniyyətinin və ideologiyasının yayılmasında istifadə edildiyi halda,
Qərb təbliğatı kimi qəbul olunan saytlar, mənəviyyatın pisləşməsi, başqa sözlə, mədəni və siyasi
baxımdan zərərli hesab olunan materiallar və informasiya bloklanır və onlara çatımlılıq icazəsi aradan
qaldırılır [8; 3312].
Qeyd edilənlərlə yanaşı, internet mediası informasiya və biliyə birbaşa çatımlılığın yeni forması
olan e-mədəniyyəti və zamanla, onun da yeni tiplərini ortaya çıxarır. Bu termin yeni texnologiya ilə
onun müxtəlif məqsədlər üçün tətbiqi (xüsusilə, informasiya və kommunikasiya) və müvafiq baxışlar,
dəyərlər və normalarda dəyişikliyə aiddir [8; 3820]. Əgər e-mədəniyyət formalaşırsa, eyni qaydada esiyasi mədəniyyət də ortaya çıxır. Bura internetdə müşahidə olunan siyasi aktivliyi, siyasi fikir
mübadiləsini, online siyasi etiraz dalğalarını aid etmək olar. Həmçinin, müasir dövrdə internet
platformalarından yeni virtual kimliklərin yaradılması üçün də istifadə olunur. 2015-ci ildə yaradılmış
ilk bit millət, elektron millətçilik meylləri, pan-birliklər, qlobal hərəkatlara üzvlük və s. yeni siyasi
mədəniyyətlərin formalaşmasının göstəricilərdir.
NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏ
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının siyasi mədəniyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi
müasir zamanda ən aktual mövzulardan biridir. Tarixən də yeni texnologiyalar və informasiya vasitələri
cəmiyyətlərin mədəniyyətinə, sosial strukturuna, siyasi sisteminə əhəmiyyətli dərəcədə təsirə malik
olmuşdur. İnformasiya cəmiyyəti konsepsiyaları bu təsirin hansı istiqamətlərdə cərəyan etdiyini müxtəlif
aspektlərdən izah etməyə çalışır.
Dördüncü sənaye inqilabı dövründə və qloballaşan mühitdə İKT-nin siyasi mədəniyyətə və
struktur komponentlərinə təsiri daha geniş əhatəyə malikdir. Yeni texnologiyalar həm öz ilk media
funksiyasi, həm də yeni texnoloji imkanları ilə siyasi bilik, siyasi baxış və davranışlara nüfuz edə bilir.
Texnoloji konvergensiya struktur konvergensiya ilə birgə cəmiyyətlərin mədəniyyətləri və eləcə də
siyasi mədəniyyəti dəyişir. Struktur konvergensiya dövlətlərin siyasi institutlarının yenilənməsinə səbəb
olur ki, siyasi formal institutlar da öz növbəsində qeyri-formal institutları, yəni siyasi mədəniyyətin
yenidən formalaşmasını həyata keçirir. Süni intellekt, bulud və peyk texnologiyaları, internet
platformaları və mobil tətbiqlər dövlətlərin inkişafını təmin etməklə yanaşı, vətəndaşlarla hökumət
arasında kommunikasiyanı asanlaşdırır və demokratikliyi təmin edir.
Eyni zamanda, siyasi mədəniyyətin formalaşmasında əsas rola malik olan siyasi kommunikasiya
və siyasi sosiallaşma agentləri reformasiya olunur ki, bu da siyasi mədəniyyətə təsir baxımından yeni
imkanların qazanılması deməkdir. Yeni media siyasi mədəniyyətlərin bu istiqamətdə təsirində
əhəmiyyətli rol oynayır. Digər tərəfdən, rəqəmsal bölünmə və qlobal internet yumşaq güc siyasətinin
həyata keçirilməsi və müasir e-kimliklər yaratmaqla cəmiyyətlərin siyasi mədəniyyətlərinin
transformasiyasına potensial şərait yaradır.
Bütün qeyd edilənlərdən belə bir nəticə əldə edilir ki, müasir cəmiyyətlərdə mədəniyyətlərin
transformasiyası iki istiqamətdə baş verir. Bunlardan birincisi yeni informasiya kommunikasiya
texnologiyaları da daxil olmaqla, müasir texnologiyaların, digəri isə “rəqəmsal bolunmə” yə malik
dünyada daha çox informasiya və texnoloji yeniliklərə malik güclü tərəflərin mədəniyyətinin təsiri ilə
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müşahidə olunur. Təbii ki, hər iki istiqamətdə olan təsirlər inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə və zəif
dövlətlərdə daha çox özünü göstərir. İnkişaf etmiş dövlətlər isə yalnız bir istiqamətdə -dördüncü sənaye
inqilabının təsirinə məruz qalaraq dəyişir. Bununla yanaşı, yeni informasiya kommunikasiya
texnologiyaları həm məqsədyönlü (süni) şəkildə (media təsir, yumşaq güc), həm də obyektiv olaraq
(yeni texnologiyalar yeni düşüncə, dəyər və davranışlar formalaşdırır) siyasi mədəniyyətə təsir edir və
onu dəyişir. Yəni, siyasi mədəniyyətlərin müasir dövrdə transformasiyası qaçılmaz haldır, ancaq ayrıayrı cəmiyyətlərdə bu təsir fərqli şəkildə cərəyan edir. Bəzi cəmiyyətlərdə siyasi mədəniyyətinin
dəyişməsi daha çox məqsədli (süni) şəkildə həyata keçir, bəzi cəmiyyətlərdə isə obyektiv dəyilşiklik baş
tutur. Bir sıra cəmiyyətlərdə təsir onun əski siyasi mədəniyyətini dağıtmaqla, digərlərində isə inkişaf
etdirərək dəyişir. Bu dəyişiklik həm kütləvi, həm fərdi şəkildə baş verir. Yeni təsirlərə mənfi və müsbət
əks əlaqə cəmiyyətlərin daxili dəyərləri və tələbləri ilə əlaqədar olaraq özünü göstərir.
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