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Özet: Hemşirelik mesleği doğası gereği insan sağlığını korumak, devamını sağlamak ve yaşam 
kalitelerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Hemşirelik mesleğine özgü kuramlar, hemşirelik 
meslek uzmanlarının alandaki bilgi birikimleri ile sağlık, çevre ve sosyal alanlar arasındaki 
etkileşimleri farklı bakış açısı ile açıklamaktadır ve hemşirelere yeni, güvenilir bir yol haritası 
sunmaktadır. Bakım planının uygulama aşamasında amaç hastanın mümkün olduğunca 
bağımsızlığını sağlamak ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yapmasına yardım 
olmaktır. Henderson kuramı hastanın aktivitelerini gerçekleştirmedeki bağımsızlıklarını, güç ve 
kapasitelerine göre değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Virgina Henderson hemşirelik 
kuramı ile lenfoma (diffüz büyük B hücre tipli) tanılı olguların holistik yaklaşımla bakım 
gereksinimlerinin saptanması ve planlanacak hemşirelik girişimlerinin uygulanmasında 
kullanışlı ve kolay bir model olarak hemşirelerin çalıştıkları kliniklerde kaynak olması 
hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: henderson, kuram, lenfoma 

Abstract: The nursing profession, by its nature, aims to protect human health, ensure its 
continuity and improve the quality of life. Theories specific to the nursing profession explain the 
interactions between the knowledge of nursing professionals in the field and health, environment 
and social fields from a different perspective and offer nurses a new and reliable roadmap. In the 
implementation phase of the care plan, the aim is to ensure the independence of the patient as 
much as possible and to help him/her do the activities of daily living independently. Henderson 
theory argues that the independence of the patient in performing their activities should be 
evaluated according to their power and capacity. With Virginia Henderson nursing theory, it is 
aimed to determine the care needs of cases diagnosed with lymphoma (diffuse large B cell type) 
with a holistic approach and to be a useful and easy model for the implementation of nursing 
interventions to be planned, and to be a resource in the clinics where nurses work. 

Keywords: henderson, theory, lymphoma 
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GİRİŞ 

Her mesleğin başarısı kendine özgü ve topluma yararlı olacak teori oluşturma ve bu teoriyi 
uygulama yeteneğine bağlıdır (1). Hemşirelik mesleği doğası gereği insan sağlığını korumak, 
devamını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar 
doğrultusunda bilim ve sanata dayalı kuramsal bilgi ve uygulamalarını sistamatize etmek için 
kuram ve modelleri kullanan bir disiplindir (2). Hemşirelik mesleğine özgü kuramlar, 
hemşirelik meslek uzmanlarının alandaki bilgi birikimleri ile sağlık, çevre ve sosyal alanlar 
arasındaki etkileşimleri farklı bakış açısı ile açıklamaktadır ve hemşirelere yeni, güvenilir bir 
yol haritası sunmaktadır (3, 4). Bu nedenle hemşirelik kuramları gerekli bakımın planlanması 
ve uygulanması sürecinde  hemşirelere rehberlik ederek, hastalara bireyselleştirilmiş ve kaliteli 
bir bakım verilmesini sağlar (5). 

Virginia Henderson Hemşirelik Kuramı 

Virgina Henderson, 20 yüzyılın Florence Nightingale’i olarak anılan, hemşirelik eğitimi ve 
uygulamalarına önemli katkıları olan bir kuramcıdır (6). Henderson, bireysel bakıma 
odaklanmış ve hemşirelerin eşsiz görevlerinin hasta veya sağlıklı bireylere gerekli bakımı 
sağlayarak, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bağımlı halinden kurtularak bağımsız hale 
geçmesine veya huzurlu ölmesine yardım etmek olduğunu belirtir (7). Henderson hastane 
yatışından sonraki iyileşmenin gecikmemesi için hasta bağımsızlığının artırılması gerektiğini 
vurgulamıştır. Hemşirenin birtakım rolleri olduğunu ve bu rollerin kişinin mümkün olduğunca 
bağımsız olmasına yardımcı olmak amacıyla ikame edici (kişi için yapıyor), tamamlayıcı 
(kişiye yardım ediyor), tamamlayıcı (kişiyle birlikte çalışıyor) olarak tanımlamıştır (2,7,8). 
Henderson kuramı, hemşirelik bakımının etkili olması için insanların  ihtiyaçlarının 
karşılanması gerektiğini savunmuştur. Henderson kuramı temellerini Abraham Maslow’un 
temel insan gereksinimleri hiyerarşisinden almaktadır. Henderson bu görüş ile fizyolojik, 
psikolojik, sosyolojik, bütüncül ve entelektüel alanlarda Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 
tarafından kabul edilen ‘‘14 temel gereksinim’’ belirlemiştir (Tablo I) (6,9). İlk dokuz bileşen 
fizyolojik, 10. ve 11. iletişim ve öğrenmenin psikolojik yönlerini, 12 bileşen manevi ve ahlaki 
boyutunu, 13. ve 14. bileşenler sosyolojik olarak mesleğe ve rekreasyona odaklanmaktadır (10). 

Henderson kuramına göre hemşirelik sürecinde hastanın bu 14 gereksinimlerden hangisini 
karşılamakta güçlük yaşadığı ve yardıma gereksinim duyduğu değerlendirilir ve nedenleri 
araştırılır (8, 10). Hemşirelik tanıları hastanın yaşı, sosyokültürel geçmişi, emosyonel durum, 
bedensel ve bilişsel yeterlilikleri değerlendirilerek geliştirilir (2). Henderson modelinde 
hemşirelik bakımının planlama ve uygulama aşaması temel insan gereksinimlerinin 
karşılanması ve bireyi bağımsızlığına kavuşmasını hedefler. Ayrıca düzenlenen bakım planı 
bakıma destek olacak diğer ekip üyeleri içinde bir rehberlik edeceği için mutlaka yazılı hale 
getirilmelidir ve hastanın gereksinimlerine göre düzenli olarak güncellenmelidir (8). Bakım 
planının uygulama aşamasında amaç hastanın mümkün olduğunca bağımsızlığını sağlamak ve 
günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yapmasına yardım olmaktır. Henderson kuramı 
hastanın aktivitelerini gerçekleştirmedeki bağımsızlıklarını, güç ve kapasitelerine göre 
değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır (8,10). 

Virgina Henderson hemşirelik kuramı ile lenfoma (diffüz büyük B hücre tipli) tanılı 
olguların holistik yaklaşımla bakım gereksinimlerinin saptanması ve planlanacak hemşirelik 
girişimlerinin uygulanmasında kullanışlı ve kolay bir model olarak hemşirelerin çalıştıkları 
kliniklerde kaynak olması hedeflenmiştir. 

2



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

Tablo 1. Henderson Hemşirelik Modeli’nin 14 Bileşeni 
Maslow Henderson

Fiziksel İhtiyaçlar 

1. Normal solunum
2. Yeterli yeme içme
3. Boşaltım
4. Hareket etme ve uygun pozisyonu devam ettirme
5. Uyku ve istirahat
6. Uygun giyim eşyası seçme, giyinme soyunma
7. Çevreye uygun biçimde giyinme ve beden ısısını normal

sınırlarda devam ettirme
8. Bedenin temiz tutulması ve cildin bütünlüğünün

korunması
Güvenlik İhtiyaçları 9. Çevrenin tehlikelerden uzak tutulması ve kazalardan

korunma

Sevgi ve Ait Olma 
İhtiyacı 

10. Diğer bireylerle iletişime girerek duygularını,
gereksinimlerini, korku ve düşüncelerini ifade etme

11. İnançları doğrultusunda ibadet etme

Öz-Saygı İhtiyacı 

12. Çalışırken başarı duygusuna erişme
13. Çeşitli eğlence faaliyetlerine katılma
14. Normal gelişimi ve sağlığı için, mevcut sağlık

olanaklarından yararlanmasına yardımcı olacak olan
öğrenme, keşfetme ve merakını tatmin etme (10,11).

Lenfoma – Diffüz Büyük B Hücre Tipli 

Lenfoma, hematopoetik sistemin lenfoid dokularından köken alır ve lenfosit hücrelerde 
başlayan bir kanserdir. Lenfoma, lenfositlerin yoğun olduğu lenf düğümleri, dalak, karaciğer, 
timüs ve kemik iliğinde bulunur (12-15). Lenfomaların “hodgkin lenfoma (HL)” ve “hodgkin 
olmayan lenfoma (NHL)” olmak üzere iki farklı türü vardır. Her iki türde farklı tip lenfosit 
hücre içerir ve her lenfoma türü farklı oranda büyür ve tedaviye farklı tepkiler gösterir. Bu 
nedenle tedavinin etkin olabilmesi için hangi tip lenfoma olduğu teşhisi bilinmelidir (14,16).    

Hodgkin lenfoma, 1832 yılında Sir Thomas Hodgkin tarafından tanımlanmıştır ve tüm 
lenfomaların yaklaşık %11’ini oluşturur. HL genellikle B lenfositlerinde başlar ve lenf 
bezlerinde bulunan Reed Sternberg hücreleri adı verilen anormal yapıda dev, çok çekirdekli 
hücrelerin çoğalması ile karakterize malign bir durumdur. Bu anormal hücreler çoğalarak lenf 
düğümlerinde nodüllere neden olur (12,17). 

 Amerikan Kanser Derneği'nin 2022 için Amerika Birleşik Devletleri’nde Hodgkin lenfoma 
nedeniyle yaklaşık 8.540 yeni vaka (erkeklerde 4.570 ve kadınlarda 3.970) ve yaklaşık 920 
ölüm (550 erkek ve 370 kadın) tahmin etmektedir. HL çocuk ve yetişkinlerde gelişmesine 
rağmen sıklıkla erken yetişkinlik döneminde (20’li yaşlarda) görülmektedir. HL tanısı alan 
hastaların 5 yıllık sağkalım oranı yaklaşık %87’dir ve bu durum hastanın yaşı, kanserin evresi 
ve tedavinin etkinliğine göre değişmektedir (18). 

Hodgkin olmayan lenfoma, genellikle lenf nodlarından ve bazen de herhangi bir organdan 
köken alan heterojen bir grup B veya T hücre malignitesidir. B hücreli lenfomalar, tüm 
NHL'lerin yaklaşık% 85'ini oluşturur (17-19). NHL, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en 
yaygın kanserlerden biridir ve tüm kanserlerin yaklaşık %4'ünü oluşturur. Amerikan Kanser 
Derneği 2022'de yetişkin ve çocuklar dahil olmak üzere yaklaşık 80.470 kişiye (44.120 erkek 
ve 36.350 kadın) NHL teşhisi konulacağı ve bu kanserden yaklaşık 20.250 kişinin öleceği 
(11.700 erkek ve 8.550 kadın) tahmin edilmektedir (18). NHL herhangi bir yaşta görülmekte 
olup, hastaların yarısından fazlası tanı yaşı 65 ve üstüdür. Genel olarak, bir insanın tüm yaşamı 
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boyunca NHL riski 42'de 1'dir. NHL en sık görülen hematolojik kanser türüdür ve 5. önde gelen 
kanser ölüm nedenidir (17 -19).  

NHL tedavisinin etkin yapılabilmesi için hangi tip NHL olduğunun bilinmesine 
bağlıdır. Lenfoma tipi, hangi tip lenfositin etkilendiğine (B hücreleri veya T hücreleri), 
hücrelerin kanserli hale geldiklerinde ne kadar olgun olduklarına ve diğer faktörlere bağlıdır. 
NHL tipleri; B hücreli lenfoma tipleri (%85), doğal killer hücresi klinik belirtileri lenfomalar 
ve T hücreli lenfoma tipleri (%15)’dir (20,21).   

B hücreli lenfoma tipleri:  

1. Öncü veya Olgunlaşmamış B Hücreli Lenfomalar
• Lenfoblastik lenfoma

2. Olgun B Hücreli Lenfomalar
• Diffüz büyük B hücreli lenfoma (en sık, agresif- hızlı büyüyen lenfoma) (%30-58)
• Foliküler lenfoma (en sık, yavaş-indolent lenfoma) (%20)
• Marjinal bölge B hücreli lenfoma (Mukoza ile ilişkili lenfoid doku- MALT (%7.5

Mide ve mide dışı (AC, göz, tükrük, tiroid)
• Küçük lenfositik lenfoma (yavaş büyüyen)-KLL (%7)
• Mantle hücreli lenfoma (genellikle lenf bezlerinde, kemik iliğinde ve dalakta

yaygın) (%6)
• Burkitt’in lenfoması (hızlı büyüyen, daha çok çocuklarda, Afrikada sık görülür)

(%2,5)

T hücreli lenfoma tipleri:  

1. Öncü veya Olgunlaşmamış T Hücreli Lenfomalar
• Lenfoblastik lenfoma (daha çok gençlerde, ALL olarak da kabul edilir, timusta

başlar, hızlı yayılır)
2. Olgun T Hücreli Lenfomalar

• Periferik T hücreli lenfoma
• Kutanöz T hücreli lenfomalar (Mikoz fungoidleri ve Sézary sendromu)-Deri

lenfomaları
• Anaplastik büyük T hücreli lenfoma (Gençlerde yaygın)

Lenfoma belirtileri arasında; genellikle boyun, koltuk altı veya kasıkta ağrısız şişmiş bezler 
(lenf düğümleri), öksürük, nefes darlığı, ateş, gece terlemeleri, tükenmişlik, kilo kaybı, kaşıntı 
gibi semptomlar yer almaktadır (14). 

Lenfoma tedavisi lenfoma evresi ve tipine göre planlanmaktadır. Hodgkin lenfomanın 
tedavisinde; kemoterapi, radyasyon tedavisi ve immünoterapi yöntemleri tercih edilmektedir. 
Hodgkin olmayan lenfomanın tedavisinde ise; kemoterapi, radyasyon tedavisi, immünoterapi 
ve kanser hücrelerinin büyümelerini frenlemek için lenfoma hücrelerinin özelliklerini 
hedefleyen hedefe yönelik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tedaviler sonuç 
vermediğinde kök hücre nakli tercih edilmektedir (14,21). 

Olgu 
Afyon ilinde yaşayan 57 yaşında kadın hasta H.K. okur-yazar, ev hanımı, evli ve 2 çocuk 

annesidir. Hastaneye başvurmadan birkaç gün önce üşüme, titreme, iştahsızlık, bulantı yaşayan 
hasta şikayetlerinin artması üzerine eşi ile birlikte acil servise başvurmuş. Hastanın geçmiş tıbbi 
öyküsüne bakıldığında aynı kurumun hematoloji biriminde takipli olduğu görülmüş ve 
enfeksiyon şüphesiyle gerekli kan-idrar tetkik örnekleri alınarak hemotoloji servisine yatışı 
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yapılmıştır. Hastanın tetkik sonucuna göre uygun antibiyotik, antipretik tedaviye ek olarak 
nötropenik olduğu saptanan hastaya granülosit koloni stimülan (Filgrastim) başlanmış. Ayrıca 
glomerüler filtrasyon hızı 30 mg/dl olan hastada idrar çıkışını kontrol etmek amacıyla foley 
takılmış.  

H.K’nın tıbbi sağlık öyküsü değerlendirildiğinde 2004 yılında hipertansiyon (HT), 2021
yılında lenfoma (diffüz büyük B hücre tipli (DBBHL)) tanısı aldığı saptanmıştır. H.K. 2021 
yılında dış merkezde (Afyon ilinde) sürrenal bezlerde kitle varlığı nedeniyle opere edilmiş, 
patoloji sonucuna göre DBBHL olduğu anlaşılmış ve İzmir ilinde bir üniversite hastanesinin 
hematoloji birimine yönlendirilmiş. Hematoloji kliniğinde takibe alınan olguya aynı yıl 
içerisinde otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılında sağ diz total 
protez operasyonu geçiren olgunun aktivite sırasında denge problemi yaşadığı gözlemlenmiştir.  
Sigara, alkol gibi zararlı madde kullanımı ve alerji öyküsü olmayan olgunun, tıbbi soy 
geçmişinde annesinde HT tanısı olduğu ve beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği 
belirlenmiştir.  

Şekil 1: Olgunun yaşam bulguları ve nörolojik değerlendirilmesi 

Yaşam Bulguları

Nörolojik 

Değerlendirme

•Kan basıncı: 170/95 mg/Hg

•Nabız: 95/dk

•Vücut sıcaklığı: 39,5 0C

•Solunum: 28‐32/dk

•SpO2: %90‐93

•KŞ: 82 mg/dl

•Boy: 162 cm

•Kilo: 65 kg

•BKİ: 24.77 kg/m2

•Glaskow koma skalası (GKS):15

•Pupilla: İzokorik

•Ekstremite kuvveti

•Sağkol:5/4

•Sağ bacak: 5/3

•Sol kol: 5/4

•Sol bacak: 5/3
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Tablo 2. : Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Belirlenen Sorunların Gruplandırılması ve Uygulanan Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Değerlendirilmesi 

Temel 
Gereksinimler 

Sorunlar Belirlenen Hemşirelik Tanıları / 
Amaç (İlişkili Faktörler, 
Hemşirelik Tanısı, Amaç) 

Girişim Değerlendirme 

1. Normal soluk
alıp verme

Hastanın solunumu 28- 
32/dk., hipervolemiye bağlı 
etkisiz akciğer solunumu ve 
sekresyonunu çıkaramadığı 
gözlenmiştir. 
SPO2 : %90-93 (O2 desteği 
olmadan) 
Sekresyon varlığı nedeniyle 
Mucinac 300 mg/3ml 3X1 

Sekresyonların stazına bağlı Etkisiz 
Solunum Örüntüsü  
Amaç: Bireyin etkili bir solunum 
hızı ve akciğerdeki gaz değişiminde 
iyileşme olması 

 Solunum hızı, ritmi, solunum sesleri ve sekresyonun özelliği
değerlendirilecek

 Düzenli aralıklarla SPO2 takibi yapılması, gerekirse kan gazı
değerlendirilecek

 Solunum sıkıntısı belirtileri izlenecek (dispne, siyanoz,
yüzeyel solunum)

 Hastaya derin solunum ve öksürme egzersizleri öğretilecek
 Hastaya semifowler ya da fowler pozisyonu verilmesi

sağlanacak
 Pozisyon değişikliklerinde kan basıncı ve intrakraniyal

basınç değişiklikleri izlenecek
 Gerekirse hava yollarının aspire edilmesi sağlanacak

(aspirasyon işleminin 15 sn den fazla sürdürülmemesi)

•Hastaya derin solunum ve öksürük
egzersizleri öğretildi.
•.SS:24-26/dk, SPO2:%95-98 arasında
olup sekresyonları azaldı ve solunumu
rahatladı

2.Yeterli yeme,
içme

 Hastada bulantı-
kusmaya bağlı yetersiz 
oral alım 

 Protez diş kullanımı
 Enfeksiyona sekonder

olarak gelişen
iştahsızlık

 Hastanede uygulanan
HT diyetine
uyumsuzluk  

 Aminodipin 10 mg
1X1

İştahsızlık ve bulantı-kusmaya bağlı 
Beden gereksiniminden az 
beslenme 
Amaç, hastanın günlük 
gereksinimine uygun kaloriyi alması 

 Hasta bireye beslenmenin iyileşmesi için önemli bir faktör
olduğu açıklanacak.

 Günlük vücut ağırlığı ölçümü yapılacak ve vücut kitle
endeksi belirlenecek sonrasında tüm bunlar kayıt altına
alınacak.

 Az ve sık yemek yeme sağlanacak
 Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerin besinleri arasından

çıkarılması sağlanacak. 
 Hastanın sevdiği besinlerin diyet listesine eklenmesi ve

sevmediği besinlerin çıkarılması sağlanacak.
 Hastaya ağrılı girişimler yemek öncesi yapılmayacak.
 Hastaya düşük kalorili besinler dışında yüksek kalorili kilo

almasını sağlayacak besinlerin yedirilmesi sağlanacak
 Dr. ile görüşülerek bulantıyı önlemek için yemeklerden yarım

saat önce antiemetik ilaç alması sağlanacak

Hasta ve yakınlarına beslenmenin ve 
önerilen diyete uyumun önemi anlatıldı 

Hastaya protez diş kullanımı hakkında 
bilgi verildi ve eğitici videolar izletildi 
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3.Vücut 

atıklarını 
boşaltma 

Hastane yatışı nedeniyle 
defekasyona çıkamama 
Böbrek fonksiyon 
yetersizliği nedeniyle idrara 
az çıkma <30ml/h idrar 
çıkışı 

İmmobilite ve hastane ortamına 
bağlı peristaltik hareketlerin 
azalması nedeniyle “Barsak 
boşaltımında değişiklik 
(Konstipasyon)” 
Amaç: Hastanın normal sıklıkta ve 
kıvamda gaita yapmasını sağlama 

 Risk faktörlerinin kontrol altına alınması sağlanacak 
 Hastanın önceki barsak alışkanlıkları ve yaşam stilinin 

değerlendirilecek 
 Hastanın böbrek fonksiyon kaybı nedeniyle doktor önerisine 

uygun sıvı alması sağlanacak 
 Diyetisyenle konuşularak diyetinde lifli gıdaların olması 

sağlanacak 
 Fiziksel aktivitesinin arttırılması ve aileye önemi anlatılacak 
 Günlük barsak sesleri dinlenecek 
 Laksatif ve lavmanlardan mümkün olduğunca kaçınılması 

sağlanacak 
 Barsak eğitim programı hazırlanacak ve anlatılacak  

Bağırsak sesi 2. gün 5/dakika olarak 
duyuldu.  
 
Hasta 3 gün defekasyona çıktı. 

4.Hareket ve 
uygun pozisyon 

Hasta yardımcı araç 
kullanımı ile tuvalete 
kendisi gidebilmekte ancak 
solunum problemi 
nedeniyle uzun süre 
aktiviteleri tolere 
edememekte. 

Fiziksel harekette bozulma ve 
etkisiz solunum örüntüsüne bağlı 
“Aktivite intolerensı” 
Amaç, Hastanın fiziksel 
hareketlerine ve egzersizlerine 
katılımını sağlamak Kas iskelet 
sisteminin normal fonksiyonlarının 
devamının sağlanması 

 Hastanın fiziksel aktivite seviyesi ve hareketliliğinin 
değerlendirilecek 

 Aktivite seçiminin hastaya bırakılacak 
 Hastanın fiziksel aktivite intoleransı, beslenme, uyku 

durumunun değerlendirilecek 
 Günlük rutini, kullandığı ilaçları belirlenecek 
 Hastanın dinlenme sırasında nabız, kan basınç durumu, 

solunum ritmi ve hızı takip edilir, yapılan aktivitenin 
ardından 3 dakika sonra yaşam bulguları tespit edilmesi 

 Fiziksel aktiviteleri yapması özendirilmesi, hastaya uygun 
egzersiz programları hazırlanması. 

 

Hasta günlük belirli aralıklarla koridorda 
kısa süreli yürümekte 

 
Hasta 10 dk koridorda yürüdü.  

 
Aktiviteden önce; KB:135/85 mmHg  

Nabız: 99/dk  
Solunum Sayısı: 28/dk  

SpO2: %95  
 

 Aktiviteden sonra;  
KB: 145/89 mmHg  

Nabız: 110/dk   
Solunum Sayısı: 32/dk 

 SpO2: %89 
5.Uyku ve 
dinlenme 

Gece sık vital takip ve 
tedavi sıklığı, solunum 
yetersizliği ve hastane 
ortamı nedeniyle 
uykusuzluk yaşamakta ve 
sabahları uykusunu 
alamadan uyanmakta. 

Klinik işleyiş ve solunum 
örüntüsünde yetersizlik nedeniyle 
“Uyku örüntüsünde bozulma” 
Amaç, Hastanın yeterince 
uyumasını ve dinlenmesini 
sağlamak 

 Bireyin uyku düzeni ve alışkanlıkları belirlenecek 
 Uyku ve dinlenme için uygun pozisyon almasına yardım 

edilecek 
 Gürültü ve dış uyaranların en aza indirilmesi sağlanacak  

 Uyku kalitesi etkilediği düşünüldüğü için hastanın ağrısının 
azaltılması sağlanacak 

 Ekibin diğer üyeleri ile tedavi planı yapılarak hastanın REM 
uykusunu uyuması sağlanacak 

 Hastanın mümkün oldukça gündüz uyumaması konusunda 
bilgilendirilecek 

Hasta geceleri aralıklı olarak uyanmaya 
devam ediyor. 
 
 Ancak sabah kendisini daha az yoğun 
hissediyor. 

6.Uygun 
giyinme, 
soyunma 

Hasta refaketçisi yardımı 
ile giyinip, soyunmakta 
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7.Vücut ısısını
koruma

Hastanın vücut sıcaklığı: 1. 
gün 39,5 ºC’ye kadar 
yükselmiş, venöz kan 
kültürü, idrar kültürü 
alınmıştır. Sonrasında 36,5- 
37,5ºC (3.gün) arasında 
seyrettiği görülmektedir. 
Üriner sistem enfeksiyon 
belirtisi 
gözlemlenmemiştir. 
WBC: 1500x106 /mm3 
CRP:  120 mg/l 
Mopem 1 gr/IV 2X1 
Linezolid 600mg/IV 2X1 
Bactrim 400 mg/IV 4X3 
Valtrex 500 mg/tb 1X1 
Fungan 150 mg/Tb 1X2 

Enfeksiyon Riski Amaç: Hastanın 
mevcut enfeksiyonun iyileşmesini 
sağlamak  
Hastane yatışı esnasında yeni 
gelişebilecek enfeksiyonlardan uzak 
kalmasını sağlamak 

 Risk faktörleri ve enfeksiyonlardan korunulması bakımından
gerekli önlemlerin hastaya anlatılacak 

 Yaşam bulguları düzenli takip edilecek
 Etkin ve dikkatli bir el yıkama işlemi, tekniği ile birlikte

anlatılacak
 Enfeksiyonun bulaş ve yayılma yolları ve korunmak için

gerekli önlemler hakkında bilgi verilecek
 Enfeksiyonu önlemek için beslenmenin önemi hakkında

bilgilendirme yapılacak
 Aseptik tekniklerle enfeksiyon girişini engellemeye yönelik

girişimler planlanacak
 İzolasyon gereken durumlarda etkin müdahale ve koruyucu

ekipmanlarla destek sağlanacak
 Hava akımında bilinen enfeksiyon riski varsa

mikroorganizmaların azaltılmasına veya yok edilmesine
yönelik müdahalede bulunulacak

 Dr orderı doğrultusunda önerilen antibiyotik tedavinin
düzenli uygulanması sağlanacak

Hastada enfeksiyon belirti bulguları 
gözlenmedi.  
Vücut sıcaklığı: 36,3- 36,8 0C (3. gün)  
WBC: 4500x106 /mm3  
CRP:  20 mg/l 

8.Vücudunu
temiz bütün 
tutma

Yatışının 25. gününde olan 
H.K.’nın haftada 3 gün
planlanan beden temizliği
hasta kendini iyi 
hissettiğinde refakatçi 
tarafından oturarak duş 
şeklinde, diğer zamanlarda 
yatak banyosu şeklinde 
yaptırılmaktadır. 

Fiziksel harekette bozulma 
nedeniyle immobiliteye bağlı “Deri 
Bütünlüğünde Bozulma riski” 
Amaç: Oluşan basınç yarasının 
iyileşmesi ve vücut bütünlüğünün 
devamlılığını sağlama 

 Düzenli doku bütünlüğü takibi yapılacak
 Dehidratasyon ve ödem yönünden hastanın izlenmesi

sağlanacak
 Çarşafların gergin olmasına dikkat edilecek
 Yeterli hidrasyon sağlanacak
 Her iki saatte bir pozisyonun değiştirilmesi sağlanacak
 Derinin temiz ve kuru tutulması sağlanacak
 Bebek yağı ile masaj yapılacak (kızarık bölgeye masaj

uygulanmaması)
 Pozisyon değişikliği sırasında vücut bütünlüğünün ve

kızarıklık değerlendirilecek

Hastanede kaldığı süre boyunca doku 
bütünlüğünde bozulma olmadı. 

9.Çevredeki
tehlikelerden
korunma

Hasta yardımcı araç ile 
mobil. ‘’İtaki Düşme Riski” 
toplam skoru 16 (yüksek 
risk) olarak hesaplanmıştır. 
Hastanın sürekli refakatçisi 
bulunmaktadır. 

Fiziksel harekette bozulma ve 
aktivite intolerensına bağlı “Düşme 
riski” 
Amaç: Hastanın düşmeye bağlı 
oluşabilecek travmalardan
korunması 

 Düşme riskini artıran faktörler belirlenmesi ve gerekli
önlemler alınacak

 Hastanın yatak kenarlarının sürekli kaldırılması sağlanacak
 Hastaya yataktan kalkma adımları anlatılacak (önce yatak

içinde baş dik olacak şekilde oturulmalı, kendini iyi
hissettiğinde ayağa kalkmalı)

 Ayağa kalktığında yürümesine yardımcı olacak araç
kullanması ve yatağa yakın bulundurulması hakkında bilgi
verilecek

 Yürümeyi refakatçisi le planlaması ve destek alması
sağlanacak

Hastanede kaldığı süre boyunca düşme 
yaşamadı 

Hasta ve yakınlarının verilen eğitime 
uyumlu davrandıkları gözlemlendi 
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 Ortam aydınlatmasının yeterli olmasının sağlanması ve gece
mutlaka gece lambası kullanılması söylenecek

 Ayakkabı ve terlik seçiminin dikkatli yapılması hakkında
bilgi verilecek (Kaydırmaz ve düz)

 Kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı düşme riskini
önlemek için kontrol edilecek

 Uzun süreli oturma sonrası aniden ayağa kalkılmaması
anlatılacak

 Bacak güçlendirme için kısa aralıklarla fiziksel egzersiz
yapılması sağlanacak

10.İletişim H.K.’nın iletişim problemi
gözlemlenmedi ve olgu
duygularını rahat ifade
edebildiğini belirtti.

11.İnançlara
göre ibadet 
etme

Spritüal açıdan herhangi bir 
sorun bildirmemiştir 

12.Başarabilme Uzun yıllar eşi ile birlikte 
hayvancılık yaptığını ve 
tüm çocuklarını 
evlendirdiğini için mutlu 
olduğunu ifade etti.  
H.K.’nın HT tanısı 
nedeniyle uygulaması 
gereken diyete alışık 
olduğu beslenme tarzından 
farklılık gerektirdiği için 
uyum sağlamada zorlandığı 
gözlemlendi. 

HT diyetine uyumsuzluk nedeniyle 
“Bireysel Başetmede Yetersizlik” 

Amaç: Hastanın sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları geliştirebilmesi 
Uygun başetme yöntemlerini 
seçerek kullanması 

 Hastanın kullandığı olumlu-olumsuz başetme yöntemleri
belirlenecek

 Hastanın sağlık durumunu ve tedavisi hakkında sahip olduğu
bilgiler, bilgi gereksiniminin olduğu alanlar ve bilgi
gereksinim düzeyi belirlenecek

 Hastanın kısa ve uzun dönem için öğrenme gereksinimleri
değerlendirilecek

 Hastanın öğrenmeyi engelleyici etkenler belirlenecek
 Hastanın anksiyete, korku, duygusal algısal değişim

vb. anlamayı engelleyici sorunları belirlenecek ve gerekli
hemşirelik yaklaşması uygulanacak

 Hastanın anlayacağı araç ve yolları kullanarak öğretim
planlanacak

 Basitten karmaşığa doğru, hem sözlü, hem de yazılı bilgi
verme yöntemi kullanarak, görsel materyallerden
yararlanılacak

 Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesi sağlanacak
(beslenme, boşaltım, hijyen, giyinme)

 Manevi baş etme kaynaklarına yönlendirilecek ve bunları
kullanması desteklenecek

 Baş etme yetersizliği durumuna neden olan stresörler ve
geçmiş, şimdiki baş etme becerileri ve baş etme becerilerini
etkileyen durumlar tanımlanacak

Hastanın öğrenmeye istekli olduğu ve 
eğitim sırasında sorular sorduğu 
gözlemlendi 

Hasta yakını bilgilendirme sonrası 
hastanın diyetine uyumunun arttığını ifade 
etti. 
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13.Eğlence Hasta hastanedeyken yakın 
arkadaşları, çocukları ve 
torunları ile görüntülü 
telefon görüşmeleri 
yaptığını ve bu durumun 
kendisini mutlu ettiğini 
belirtti. 

14.Öğrenme,
tartışma veya 
merakını
giderme

Hasta durumu hakkında 
bilgiye sahip, öğrenmeye 
açık 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu makalede lenfoma tanısı ile takip edilen bir hasta Virginia Henderson'ın hemşirelik 
kuramına göre değerlendirilmiş ve holistik bakış açısı ile kuramda yer alan 14 temel insan 
gereksinimleri üzerine odaklanılmıştır. Lenfoma tanılı hastalar hastalıklarının ileri evrelerinde 
birçok yaşamsal gereksinimlerini karşılamakta zorlanmaktadırlar. H.K.’nın yapılan 
değerlendirme sonucunda birçok temel insan gereksinimlerini karşılamakta zorlandığı 
saptanmıştır. Bu nedenle hemşirelik bakımının temelinde bireyin yardıma ihtiyaç duyduğu 
gereksinimlerini karşılamak, fiziksel ve entelektüel yeterliliği artırmak, mümkün olduğunca 
bağımsızlığını sağlamak ve oluşabilecek komplikasyonları engellemek yer almaktadır (2). 
Kanser tanılı hastalar uzun süreli tedavi ve bakıma gereksinim duymaktadır. Olgunun lenfoma  
ve ek olarak HT, böbrek fonksiyon bozukluğu tanılarının olması, Henderson kuramının tercih 
edilmesi hastalığın ortaya çıkardığı ve çıkarabileceği ciddi semptomların azaltılmasında etkili 
olmasının yanında uygulama kolaylığı nedeniyle de uygun bir model olduğu düşünülmektedir. 
Bu kuram, hastaların bütüncül olarak değerlendirilmesini ve hasta verilerinin belirli bir 
çerçevede toplanmasını sağlamaktadır.  

Bu nedenle hemşirelik bakımlarında kuramların kullanımı teşvik edilerek, kullanımına 
yönelik örneklerin yaygınlaşması önem arz etmektedir. Virgina Henderson kuramının 
kavramsal bir yol haritasına sahip olması ve hemşirelik bakımında kaliteli ve bütüncül bir 
bakımı sağlaması açısından klinik bakımlarında rehber olacağı düşünülmektedir. 
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Özet: Dünyanın bir çok bölgesi içerisinde obezite prevalansı ile obezitenin sebep olduğu 
hastalıkların insidansında bir artışa neden olduğu görülmektedir. Obezite çeşitli hastalıklar için 
önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıklar; hipertansiyon, tip 2 
diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, osteartrit, solunum sistemi hastalıkları, polikistik over 
sendromu, immun sistem disfonksiyonu ve bazı kanser türleri olarak belirlenmiştir. Alan yazın 
içerisinde son yıllarda yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde obezitenin kansere neden olduğu 
görülmektedir. Dünyada en sık görülen ölüm sebepleri arasında ikinci sırada kanser yer 
almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmalar Merkezi tarafından 
yapılmış olan çalışmada fiziksel aktivite yetersizliği ile obezitenin %20-25 oranında kolon, 
meme, endometriyum ve özfajial kanser riskini arttırdığı belirlenmiştir. Beden Kütle İndeksi 
(VKİ) üzerinde 5kg/m2’lik bir artışın erkeklerde özfagus, tiroid, kolon ve renal, kadınlarda ise 
endometriyum, özfagus, safra kesesi ve renal kanserlerinin görülme sıklığını arttırdığı 
belirlenmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada obezite ve kanser türleri arasındaki ilişki 
incelenerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Kanser, Beden Kitle İndeksi 

Abstract: It is seen that there is an increase in the prevalence of obesity and the incidence of 
diseases caused by obesity in many regions of the world. Obesity is an important risk factor for 
various diseases. These diseases; hypertension, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, 
osteoarthritis, respiratory system diseases, polycystic ovary syndrome, immune system 
dysfunction and some cancer types. When the studies conducted in the literature in recent years 
are examined, it is seen that obesity causes cancer. Cancer is the second most common cause 
of death in the world. In a study conducted by the World Health Organization International 
Center for Cancer Research, it was determined that lack of physical activity and obesity increase 
the risk of colon, breast, endometrial and esophageal cancers by 20-25%. It has been determined 
that an increase of 5kg/m2 on Body Mass Index (BMI) increases the incidence of esophageal, 
thyroid, colon and renal cancers in men, and endometrium, esophagus, gallbladder and renal 
cancers in women. In this study, the relationship between obesity and cancer types was 
examined and interpreted. 

Keywords: Body Mass Index, Cancer, Obesity 

I. GİRİŞ 

Obezite farklı kanser türleri için önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. Bu nedenle 
obezitenin halk sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi gerekmektedir. Obezite, sağlığa zararlı 
olduğu düşünülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından vücut kitle indeksi (BKİ; vücut ağırlığı 
[kg]/boy [m2]) >30 kg/m2 olarak tanımlanan aşırı vücut yağı ile karakterize bir terim olarak 
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karşımıza çıkmaktadır [1]. Obezite üç boyutta sınıflanmaktadır. Bunlar; sınıf 1 (30–35), sınıf 2 
(35–40), sınıf 3 (> 40) normal değerler 18,5–24,9 kg/m2 ve ara değerler 25–29,9 kg/m2 olarak 
kabul edilmektedir. Bu kriterlere göre, ABD'de 20 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi şu 
anda fazla kilolu ve yaklaşık %35'lik bir obezite prevalansı, 18 yaş üstü kişilerde ise obezitenin 
2030'a kadar %42'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir [2, 3].  

Obezitenin ana etkeninin, atıştırma, yüksek karbonhidratlı yiyecek ve içeceklerin alınması 
sonucunda kalori alımındaki genel artış olduğu düşünülmektedir [4]. Bireylerin düşük fiziksel 
aktivite seviyeleri ile genetik faktörler obezitenin artışında büyük bir rol oynamaktadır  [5, 6]. 
Obezitenin önemli sonuçları, koroner kalp hastalığı, tip-2 diabetes mellitus, solunum hastalığı 
ve kanser hastalıklar olarak görülmektedir [7]. Yapmış olduğumuz bu çalışmada obezite ve 
kanser arasındaki ilişki incelenerek yorumlanmıştır. 

II. OBEZİTE VE KANSER İLİŞKİSİ

A. Obezite

Obezite, artan, küresel bir halk sağlığı sorunudur. Obezite hastaları, kardiyovasküler hastalık
(CVD), gastrointestinal bozukluklar, tip 2 diyabet (T2D), eklem ve kas bozuklukları, solunum 
problemleri ve günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilecek psikolojik sorunlar dahil 
olmak üzere bir dizi komorbid durum geliştirme açısından büyük risk altındadır. Obezite ölüm 
risklerinin yanı sıra bireylerin yaşamlarını da kısıtlamaktadır. Obezite ile ilişkili durumlar çok 
çeşitlidir; bununla birlikte, ılımlı bir kilo kaybı bile hastaların kardiyovasküler hastalık, diyabet, 
obstrüktif uyku apnesi (OSA) ve diğer birçok komorbiditenin yanı sıra hipertansiyon riskini 
azaltmasını sağlayabilmektedir [8]. Ağırlıkta nispeten küçük ve basit bir azalma, örneğin 
yaklaşık %5, hasta sonuçlarını iyileştirebilmektedir ve bir dizi artımlı kilo verme adımıyla elde 
edilen sürdürülebilir kilo kaybı ile daha fazla değişim için bir katalizör görevi görebilmektedir. 
Hastalar için kilo verme sürecini kolaylaştırmada, hemşireler önemli bir rol oynamaktadır. 
Hastanın riskini değerlendirerek, gerçekçi kilo verme hedefleri belirleyerek, motivasyon ve 
destek sağlayarak ve hastalara kilo vermeye yardımcı olmak için gerekli bilgi ve tedavi 
araçlarını sağlayarak, ardından kilo kaybını sürdürmek için yapılandırılmış yaşam tarzı desteği 
araçlarıyla, hemşire hastaların kilo verme ve genel sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olmak için ideal olarak konumlandırılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun yapmış olduğu tanıma göre obezite; sağlık için risk 
oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır [1]. Vücut kitle indeksi 
incelendiğinde VKI ≥25 kg/m2 fazla kilolu, VKI ≥ 30 kg/m2 obezite olarak görülmektedir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite küresel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır [9, 10].   

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe 
artmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-
2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı; erkeklerde %20,5, kadınlarda %41 
ve toplamda %30,3 olarak bulunmuştur [11].  

B. Kanser

Tüm kanserlerin yaklaşık %20'sinin aşırı kilodan kaynaklandığı tahmin edilmektedir [12] ve
kadınlar üzerinde türünün en büyük çalışması olan Milyon Kadın Çalışması, menopoz sonrası 
kadınlarda yaklaşık yarısının obeziteye atfedilebileceğini göstermiştir [13]. Obezite tek başına 
tüm dokularda kanser riskini görünüşte aynı miktarda artırmasa da, fazla kilo ve kanser arasında 
doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren birçok prospektif epidemiyolojik çalışma vardır [14-15]. 

Tümör gelişimi, kısmen mitojenik sinyallerin salınması yoluyla hücre proliferasyonunu 
destekleyen ve hücre hayatta kalma mekanizmalarını ve ayrıca sitotoksik konakçı T 
hücrelerinde toleransın indüklenmesini indükleyen yerel bir mikro ortamı içermektedir  [16-
17]. Birleşik Krallık'taki kanser vakalarının %5,5'inin aşırı kilo ve obezite ile ilişkili olduğu, 
obeziteye atfedilebilen kanserden kaynaklanan göreceli ölüm riskinin erkeklerde yaklaşık 
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%14,2 ve kadınlarda %19,8 olduğu belirlenmiştir [18].  
Obezite ve kanser arasındaki ilişki, insan popülasyonlarında [19, 20, 21], özellikle 

gastrointestinal (GI) sistem tümörleri açısından oldukça güvenlidir [22-23], burada fazla kilolu 
olmak kanser riskinde 1,5-2,4 kat artış sağlamaktadır [24]. Bu bağlantı, obezite ve kanserin 
beslenme yoluyla değiştirildiği hayvan deneyleri tarafından da desteklenmiştir [25-26]. 
Postmenopozal kadınlarda meme kanseri, kolon kanseri (özellikle erkeklerde), endometrial, 
özofageal adenokarsinom, safra kesesi ve böbrek kanserlerini içeren, obezite ile en yüksek 
oranda ilişkili kanser türlerini tanımlamaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır [27, 28, 29].  

282.000 kanser vakası vakası ve 133 milyon kişi-yıldan fazla takip ile ileriye dönük 
gözlemsel çalışmaların yakın tarihli bir sistematik incelemesi ve meta-analizi, obezite ve kanser 
ilişkisinin geniş bir yelpazede cinsiyete özgü olduğunu göstermiştir. maligniteler ve bu 
çoğunlukla farklı coğrafi popülasyonlar için geçerlidir. Bununla birlikte, obezitede kanser riski 
etnik gruplar arasında farklılık göstermektedir [29], 

Obezite ve kanser arasındaki ilişkide yaşam tarzı faktörlerinin rolüne ilişkin farkındalık önem 
kazanmaktadır ve daha sonraki bir bölümde ele alınacaktır. Örneğin, yüksek kırmızı ve işlenmiş 
et tüketimi artan obezite riski ve kolorektal kanser için bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır 
[30, 31, 32, 33, 34]. Adipoz dokunun rolü, meme adipoz dokusu miktarı ile kollajen (geniş 
olarak genel meme boyutuna eşittir), meme hücre yoğunluğu ve meme kanseri için yaşam boyu 
risk arasında güçlü bir ilişkinin olduğu meme kanseri durumunda da önemlidir [35-36]. Bu, 
hücre gelişimi ve hücreler arası etkileşimlerde rol oynayan ortak bir zar proteini olan CD36'nın 
ters ifadesi ile ilişkili olabilir. Meme dokusunda daha düşük CD36 seviyeleri, miktarı azalan 
yağ dokusu pahasına kollajen birikiminde bir artışa yol açar. Normalde yaşlanmayla birlikte 
görüldüğü gibi artan kolajen-yağ oranı, daha yüksek doku yoğunluğuna sahip göğüsler ve artan 
kanser riski ile sonuçlanır. Obezite ve meme adipozitesi yoluyla meme kanseri gelişimini 
etkileyen diğer faktörler, yağ dokusunda üretilen östrojenlerin olası etkisini içermektedir. Bu 
steroidler karsinojenezi teşvik edebilir ve oral kontraseptifler, hormon replasman tedavisi ve 
gebeliklerden kaynaklanan yaşam boyu toplam östrojen uyarımına katkıda bulunabilir [37].  

 

 
 

Şekil 1. Fazla kilo ile ilişkili kanserler [38]. 
 

 SONUÇ 

Obezite ve kanser arasında nedensel bir ilişkiye katkıda bulunabilecek potansiyel 
mekanizmaların artan farkındalığına rağmen, bunların göreceli önemi ve moleküler 
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temellerinin detayları belirsizliğini koruyor. Kötü beslenme ve düşük fiziksel aktivite gibi 
yaşam tarzı faktörleri, bağımsız olarak obezite ve kanser gelişimini kolaylaştırabilir [33-39]. 
Onkogenez ile ilgili olduğu bilinen ve zayıf diyetler veya düşük egzersiz seviyeleri ile azalan 
bağırsak geçiş süresi gibi basit fiziksel faktörlerin de ilgili olması muhtemeldir. Bazı ölçüm 
biçimlerinin geçerliliğine ilişkin şüpheler de dâhil olmak üzere, insanlarda bu kavramların 
incelenmesiyle ilgili metodolojik sorunların olduğu da açıktır. Obezite ile ilişkili kanser riski 
genellikle VKI ölçümü kullanılarak belirlenir, ancak önceki çalışmalar daha uygun ölçümlerin 
bel çevresi ve visseral yağlanmayı içerdiğini ima eder  [40-41]. VKİ ölçümleriyle sınırlı 
çalışmalar uygunsuz, eksik ve hatta yanıltıcı olabilir. Bu nedenle dünyada obezitenin 
azaltılması için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.  
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Özet: Demokratik bir toplumda, canlı bir kamusallık için kamusal alanın varlığı gereklidir. 
Kamusal alanda kazanılan deneyimler, sosyal sermayeyi geliştirir. Bu deneyimlerle zenginleşen 
sosyal sermaye, toplumsal hafızada üretken bir yaşamı destekler. Tüketimden ziyade üretime 
değer veren bir toplumsal bilinci güçlendirir. Sosyal sermayenin gelişimi için üretimin 
çeşitlenmesi çok önemlidir. Günümüz tüketim toplumunda, sosyal sermayeyi güçlendirecek 
üretim biçimlerine hizmet eden mekânsal araçlara ihtiyaç vardır. Bu perspektifte özellikle 
sosyal donatılar üzerine düşünülmesi anlamlı olur. Kamusallığın canlanmasında etkili 
olabilecek nitelikler çerçevesinde, kentsel planlamanın mekânsal araçları olan sosyal donatılar 
kapsamındaki kimi fonksiyon alanlarını,  yeniden tanımlamak ve yapılandırmak mümkün 
olabilir. Böylece sosyal donatıların yeniden sınıflandırılarak literatüre yeni kuramların ve 
mekânsal kavramların eklenmesi sağlanabilir. 

Araştırmada farklı disiplinlerde yer alan geniş bir literatür incelemesi yapılmıştır. Böylece, 
‘kamusal alan’, ‘kamusallık’, ‘kamusal özne’, ‘tüketim toplumu’, ‘sosyal sermaye’, ‘toplumsal 
hafıza’ kavramları ile ilişkili farklı disiplinlerde çok sayıda çalışma değerlendirilmiştir. Bu 
kavramların kümeleşerek oluşturdukları kuramsal ilişkiler, kamusal alan bağlamında 
çalışılmıştır. 

Kamusal alanı ve kamusallığı canlandıran nitelikler bağlamında, kent dokusunda 
görünürlükleri zayıf kalan ancak kültür sanat etkinliklerine yönelik hizmetleri ile dikkat çeken 
mekânlar sosyal donatılar bağlamında tanımsız kalmaktadırlar. Yeni nesil tiyatro mekânlarının 
kamusallığı canlandıran nitelikleri bağlamında farklı bir araçsal grup içerisinde 
tanımlanabilmeleri mümkün gözükmektedir. Bu tür mekânların, sosyal donatılardan ayrışarak 
kent planlamasında farklı bir araçsal grup içinde tanımlanması önemlidir. Bu bakış açısıyla 
geliştirilecek kriterlerle, kentsel planlamada kamusal alanı güçlendiren etkiye sahip yeni 
mekânsal araçlara yönelik yaklaşımlar geliştirilebilir. Bildiri bu yeni araçlar için ‘sosyal altyapı’ 
kavramı önerisini sunmaktadır. 

Kamusal alan oluşumlarını besleyen ve kamusallığı canlandırmada etkisi olan bu mekânların, 
deneyim birikimleriyle toplumsal hafızayı geliştirdikleri dolayısıyla da sosyal sermaye için 
birer altyapı oluşturdukları öne sürülebilmektedir. Böylelikle, sosyal bilimler literatüründe 
kamusallık ile ilişki kurarak kapsamı genişletilen ‘sosyal altyapı’ tanımı kentsel planlamaya da 
uyarlanabilmektedir.  Kentsel planlamada da kamusallık bilinciyle sosyal sermayenin ve 
kamusal alandaki üretim ilişkilerinin gelişiminde etkili olacak yeni mekânsal araçların 
tanımlamasına uygun düşmektedir. 

Böyle bir yeni mekânsal araç grubunun tanımlanması, planlamanın uzun vadeli stratejilerde, 
gündelik yaşamda demokrasiyi önceleyen bir ilkeyi de prensipleri arasına katmış olduğunun 
açık bir göstergesi olacaktır. Bu tür araçları kullanan bir planlama yaklaşımının, toplumun 
hafızasında demokrasiyi güçlendirmesi de mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusallık, Sosyal Donatı, Sosyal Altyapı 
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Abstract: The existence of the public sphere is essential for a vital publicity in a democratic 
society. Experiences gained in the public sphere develop social capital. Social capital enriched 
with these experiences supports a productive life in social memory. It strengthens a social 
consciousness that values production rather than consumption. The diversification of 
production is very important for the development of social capital. In today's consumer society, 
there is a need for spatial tools that serve the forms of production that will strengthen social 
capital. In this perspective, it would be meaningful to think about social facilities in particular. 
Within the framework of the qualities that can be effective in the vitality of publicness, it may 
be possible to redefine and restructure some functional areas within the scope of social facilities, 
which are the spatial tools of urban planning. Thus, by reclassifying social facilities, new 
theories and spatial concepts can be added to the literature. 

In the study, a wide literature review in different disciplines was made. Thus, many studies 
in different disciplines related to the concepts of 'public sphere', 'publicness', 'public subject', 
'consumption society', 'social capital', 'social memory' have been evaluated. The theoretical 
relations that these concepts form by clustering have been studied in the context of the public 
sphere. 

In the context of the qualities that revitalize the public space and publicity, the places that 
have a weak visibility in the urban fabric but attract attention with their services for culture and 
art activities remain undefined in the context of social facilities. It seems possible that new 
generation theater scenes can be defined within a different tools group in terms of their qualities 
that revitalize publicness. It is important to define such places within a different tool group in 
urban planning by distinguishing them from social facilities. With the criteria to be developed 
from this point of view, approaches to new spatial tools that have the effect of strengthening 
the public sphere in urban planning can be developed. The paper proposes the concept of “social 
infrastructure” for these new tools. 

It can be argued that these places, which nurture the formations of public sphere and have an 
effect on revitalizing publicness, develop social memory with their accumulation of experience, 
and thus form an infrastructure for social capital. Thus, the definition of 'social infrastructure', 
which has been expanded by establishing a relationship with publicness in the social sciences 
literature, can also be adapted to urban planning. In urban planning, it fits the definition of new 
spatial tools that will be effective in the development of social capital and production relations 
in the public sphere with the awareness of publicness. 

The definition of such a new set of spatial tools will be a clear indication that planning has 
included a principle that prioritizes democracy in daily life in long-term strategies. It may also 
be possible for a planning approach using such tools to strengthen democracy in society's 
memory. 

Keywords: Publicness, Social Facility, Social İnfrastructure 

I. GİRİŞ 

ildiri, tüketimin türdeşleştirdiği bir toplumda, çağdaş kapitalist sistemin mekânsal 
örgütlemesinin yönlendirdiği mevcut planlama pratiklerine yönelik farklı bir bakış açısı 
kazandırmak istenmektedir. 

Araştırmadaki eleştirel yaklaşım demokrasinin ve kamusallığın aşınmasını ele almaktadır. 
Canlı bir kamusallığın ve kamusal alan çeşitliliğinin, nasıl bir yenilikçi yaklaşımla mekânsal 
örgütlenmelerde irdelenebileceği problemini ortaya koymaktadır.  Bahsedilen bu probleme 
yönelik olarak geniş bir literatürde kavramların incelenmesiyle araştırma başlamış ve bu 
kavramlar arasındaki ilişkilerin çözümlenmesiyle şekillenmiştir. Bu çerçevede, özellikle; 
‘çağdaş kapitalizm’, ‘tüketim toplumu’,  ‘demokrasi’, ‘kentleşme’, ‘gündelik yaşam’ 
‘planlama’, ‘kültür’, ‘sosyal sermaye’, ‘sosyal donatı’ ‘sosyal altyapı’, kavramları 
incelenmiştir. Sosyal bilimler başta olmak üzere, kent planlaması ve mimarlık gibi çeşitli 
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disiplinlerde bu kavramların yer aldığı teoriler çözümlenmiştir. Bu kavramların farklı 
disiplinlerdeki teorik çerçevelerde nasıl birbirleriyle ilişkilendirildikleri üzerine çalışılmıştır. 
Kavramların kamusallık ve kamusal alan ile olan ilişkileri deşifre edilmiştir. İlişkilerdeki 
nedensellikler ve niteliksel özelliklere odaklanılmıştır. 

Mültidisipliner geniş bir yelpazedeki literatür incelemesiyle geliştirilen araştırmada ortaya 
konulan kuramsal yaklaşım, şehircilik literatüründeki kavramlarla sosyal bilimlerde yer alan 
kavramlar arasında holistik bir bakış açısını esas almaktadır. 

Demokrasinin temel araçlarından biri olan kamusal alan oluşumları deneyim birikimlerine 
imkân sağlayarak toplumsal hafızanın ve sosyal sermayenin güçlenmesinde etkili olur. 
Gündelik yaşamda aşınan kamusal alan demokratik süreçlerin de zayıflamasına neden 
olmaktadır [1], [2], [3], [4], [5]. 

Çağdaş kapitalist sistemin mekânsal örgütlenmesinde sosyal donatıların sosyal sermayenin 
gelişimini sağlayan ve kamusallığı canlandıran rolleri görünmez olmuştur. Bildiride kentsel 
planlama araçları olan sosyal donatıların kamusallığa olan etkileri bağlamında 
değerlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekilmektedir. Kent yaşamında kamusallığı canlandıran 
ve bu canlılığı sürdüren mekânsal araçların sosyal donatılardan ayrıştırılarak değerlendirilmesi 
gerektiği ileri sürmektedir.  

Mevcut kent dokusunda, gündelik yaşamda gömülü kalmış mekânlardaki gündelik 
rutinlerden bu araçlara yönelik kriterlerin belirlenmesi mümkün olabilir. Bu perspektif ile kent 
dokusunda görünmez olan ama kamusal alanı ve bu alanın temel dinamiği olan kamusallığı 
canlandıran mekânlara dikkat çekilmektedir. Bu mekânların kamusallıktaki etkili rolleri 
üzerinden planlamada sosyal donatı araçları kapsamında yer alan bazı fonksiyonların 
ayrıştırılarak farklı kümelenmede ele alınabileceği ortaya konulmaktadır. 

Bu görüş doğrultusunda, iletişimsel rasyonaliteyi esas alan bu makale, disiplinlerarası 
kavramlar ile oluşturulan holistik bir bakış açısıyla, kent planlamasında geliştirilebilecek yeni 
mekânsal araçları önermektedir. Bu mekânsal araçların ‘sosyal altyapı’ başlığı altında 
toplanabileceğini belirtmektedir.  

Bu bakış açısı, aynı zamanda, kamusal mekân kavramının araçsal planlamada ele alındığı 
sınırların aşılabileceğini ve farklı mekânsal araçların da bu bağlamda değerlendirilebileceği 
fikrini ortaya koymaktadır. 

II. SOSYAL DONATILARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

Planlama modernist yaklaşım çerçevesinde araçsal rasyonalite ile çözümler üretir. 
Dolayısıyla, sosyal donatı ve teknik altyapı üzerinden kamusal mekânı ve kamusallığı 
oluşturduğunu var sayar [6], [7], [8]. Ancak gündelik hayatta kamusallık ve kamusal alan, bir 
planın arazi kullanım kararında yer verdiği kamu hizmet alanlarının varlığı ile oluşmaz. Plan 
arazi kullanım kararlarını mekân kurgusu üzerinden anlatır. Planlama ‘hangi mekân hangi arazi 
kullanım kararıyla ilişkilenecek?’ sorusuna yaklaşımlar sunar [9]. Kamusallık ve kamusal 
mekân ilişkisini bu çerçevede sosyal donatı alanları ile ilişkili kabul edilir  

Ancak kamusallıkla ilgili niteliksel özellikler ve kamusal alan dinamikleri sosyal donatıların 
yer seçimi ve düzenlenmesine yönelik kararlarda etkili olmaz. Plan kararlarının nasıl 
kamusallık üretebileceği ile ilgili bir yöntem ortaya koyamamaktadır. Bunun için planlamada, 
sosyalleşmenin, tüketim kültürü üzerinden değil iletişim kültürü üzerinden güçlendirildiği 
farklı bir zeminde, yeni bir bakış açısı geliştirmek gereklidir.  Bu perspektifte kamusallığın nasıl 
üretilebileceği ve canlı kalabileceği irdelenerek ortaya çıkan dinamikler üzerinden, yeni ilkeler 
çerçevesinde farklı mekânsal araçlar geliştirilebilir [10], [11]. 

Mekânın ‘kamusal’ olabilmesi, kamusallığın canlılığı ile ilişkilidir. Kamusallığın canlılığı ise 
salt kamu hizmeti sağlayan fiziki mekânların varlığına indirgenemez. Gündelik yaşamda, 
kamusallık, kamusal alanların var olduğu bir toplumsal yapıda canlı kalabilir. Kamusal alanı 
besleyen tüm farklı dinamiklerin varlığını gerektirir [12]. 

Kamusal alan bir iletişim ortamı olmasının yanı sıra aynı zamanda da aktif bir üretkenliğin 
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ortamıdır. Kamusal alan üretim ile ilişkilidir. Zihinsel üretkenliğin alanıdır. Sorgulayabilen ve 
düşünen bir bilincin varlığını gerektirir  [1], [13], [14]. Kamusallığın canlandırdığı bir 
sosyalleşmede, hafıza ve deneyim aktarımına dayalı paylaşımlar kamusal alanları güçlendiren 
ve çeşitlendiren önemli dinamikler olarak ortaya çıkar.  

Kamusallığın canlı olduğu bir toplum yapısında, bireylerin kamusal özne olarak güçlenmeleri 
kaçınılmazdır. Kamusal alan kamusal özne de olabilen bireylerin geliştikleri ve kendilerini 
aşmak yoluyla kamusal fayda sağladıkları bir ortamdır [1], [13], [14].   Kamusal alan gruplar 
arasında sivil katılımı ve sosyal etkileşimi güçlendirir. Tersi de geçerlidir. Diğer bir yandan 
kamusal alan kamusal öznelerde muhayyilenin gelişmesine hizmet verecek mekânsal araçlara 
gereksinim duyar. Bu amaçla geliştirilecek araçlar mevcut planlama araçları arasında sosyal 
donatıların kapsamına girer. 

Sosyokültürel donatı alanlarının, klasik şehircilik anlayışından farklı olarak aslında kamusal 
alanın bir aracı olmaları çerçevesinde değerlendirilmeleri, bu fiziki mekânların kamusallığı esas 
alan bir temelde yeniden yapılandırılmaları gerektiği sonucunu doğurur. Bu fiziki mekânların, 
para etraflarını sarıp sarmalasa da, fikir ve sanat üretimine yönelik üretkenliği hiçbir baskıya 
maruz kalmadan sürdürebilmeleri ve bunun için de özerk mekânsal karşılıklarını da 
bulabilmeleri gerekir. Bu bakış açısıyla planlama yaklaşımlarında kamusal alanın 
çeşitlenmesine imkân verecek yeni mekânsal araçların oluşturulması mümkün olabilir. 

III. SOSYAL ALTYAPI UNSURLARI: ALTERNATİF SAHNELER 

Altyapı unsurları, kent planlamasında, özellikle mühendislerin ve politika yapıcılarının 
fiziksel altyapı olarak değerlendirdikleri unsurlardır [15]. Bu bağlamda altyapı kavramının 
literatürdeki genel yaygın anlamı; ulaşım, elektrik, gaz, petrol, gıda, finans, kanalizasyon, su, 
ısı, iletişim ve diğer büyük ölçekli sistemlerdir. Altyapı bu sistemler aracılığıyla kent yaşamının 
kolaylaştırılmasıyla ilgilidir, ancak geniş literatürde bundan daha fazlasını da 
kapsayabilmektedir [16], [17], [18],[19], [20], [21], [22], [23], [24].  

Sosyologların, antropologların ve planlamacıların yanı sıra sosyal ve kentsel coğrafyacıların 
çalışmalarına bakıldığında, çok çeşitli sosyal altyapı fikrini içeren farklı araştırmalar vardır 
[25]. 

Klinenberg (2018), sosyal altyapı kavramını kamusal hayata ve kamusallığa etkileri açısından 
da ele almıştır. Klinenberg’in çalışmalarında ele almış olduğu sosyal altyapı, sosyal bağlantı 
için olanaklar yaratan alanlar, tesisler, kurumlar ve grupların oluşturduğu ağları ifade eder [25]. 
Sosyal altyapı unsurları kentlilerin gündelik yaşamında kamusal mekânlar kadar kamusallığı 
besleyen temel araçlar olarak rol oynayabilmektelerdir. Ancak sosyal altyapı unsurları gündelik 
hayatın rutinleri arasına gömülü karakterlerdir. Klinenberg bu gömülü ve sıradan unsurların 
kentlinin gündelik hayatında bir örüntü içinde var olabildiğini ifade eder [26], [27]. Klinenberg 
kentlerdeki sosyal altyapı unsurlarını çok geniş bir kapsamda ele alır. Zira Klinenberg’e göre 
bu mekânlar, kentlerin müşterek hayatının olgunlaşmasına, sosyal bağlantıların kurulmasına ve 
gelişmesine olanak vermektedir [26], [27]. Sosyal altyapı,  gündelik yaşamda gömülü, kültürel 
ve politik anlamları olan ve sosyal sermayenin gelişmesinde etkili ilişkisel ağların uzamları 
haline gelen fiziki unsurlardır. Aslında gündelik yaşam rutinlerinde önemi ve yeri anlaşılmayan, 
ancak hayatımızdan çıktığında fark edilen bir özellik arz ederler [25]. 

Sosyal altyapı sosyalleşme, etkileşime girme, başkalarıyla karşılaşma, görünür olma gibi 
kamusal mekânın temel işlevlerine aracı olurlar. Ancak bu birincil işlevlerinin yanı sıra 
kamusallığı canlandırmada da etkilidirler. Başka bir ifadeyle kamusal hayatın canlanmasında 
bir araç görevi görürler. Bu bakış açısıyla kentte kamusallığın pratik edildiği ve sosyal 
ilişkilerin kurulduğu mekânlar arasında ele alınabilecek olan sosyal altyapı unsurları bir 
anlamda da aslında görünmeyen ama önem arz eden birer kamusal hizmet mekânlarıdır. 
Dolayısıyla sosyal altyapı unsurları, kamusallığın oluşmasına olanak sağlarken genellikle bu 
anlamda üzerinde durulmayan veya bu özelliği göz ardı edilen kentsel bileşenler olarak da ele 
alınabilirler [25]. 
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Kentsel sosyalleşme biçimlerinde, gündelik rutinlerde kalıplaşmış bir zemin haline gelen 
kimi mekanlarda, farklı kamusal alanların oluşumuna imkan veren bir ortamın oluşabildiği ileri 
sürülebilmektedir [28]. Dolayısıyla, mekânsal olarak düşünüldüğünde, sosyal hayatın 
gerçekleşmesine izin veren tesislerin işlevlerini ve niteliklerini, sağladıkları sosyalliğin türünü 
ve bunun bir tür kamusal yaşam olarak nasıl kabul edilebileceğini düşünmek önemlidir.  

Bu tür mekânlar aracılığıyla sosyal altyapı kavramını geliştirmek, genellikle gözden kaçan ve 
yeterince takdir edilmeyen bir dizi kentsel mekâna bakmayı ve her türlü gözden kaçan ve 
kamusallık bağlamında yeterince takdir edilmeyen uygulamaları incelemeyi gerektirmektedir 
[25]. 

Bu bakış açısıyla, kamusal alan tartışmaları açısından tiyatro sanatının ve tiyatroların özgün 
bir rolü üstlendiği de göz önüne alındığında İstanbul’un Kadıköy tarihi kent merkezi, 
kamusallığı besleyen yeni nesil mekânların çoğaldığı ve kümeleştiği ilginç bir doku 
oluşturmaktadır. Bunda hem Kadıköy ilçesinin kendine özgü durumu, hem de Türkiye’de 
tiyatro bağlamında kültürel ve düşünsel üretimin koşulları etkilidir [29], [30], [31].  

Sennett (2010), bireyin dönüşümü üzerinden kamusal alanın aşınmasını sorgulamış ve aslında 
kamusallık ile ilşkileri üzerinde durulmamış olan mekânlara dikkat çekmiştir. Bu yaklaşım 
Sennett’in kamusal aşınmayı kent ve kültür yaşamı üzerinden okumaya çalışması sonucunu 
ortaya çıkmoştır. Kamusal insanın, tezahürünün ortaya çıktığı sahne ve performans sanatlarına 
dair mekânların etkisi ve önemini ortaya koyar. Bu mekânların sokaklar ile birlikte bireyin 
kentsel dönüşümündeki değişimlerin  izlerini taşımakta ve kamusallığı yönlendirmekte olduğu 
anlaşılmaktadır [32], [33]. 

1990’lı yıllardan itibaren başlayıp günümüzde artarak devam eden alternatif tiyatro 
mekânları, Kadıköy Tarihi Kent Merkezinde kümelenmiş ve tiyatro bağlamında hâkim yeni 
nesil mekânlar haline gelmişlerdir. 2021 Mayıs ayı itibariyle sahada yapılan araştırmada, 28 
adet yeni nesil tiyatro mekânının varlığını sürdürdüğü tespit edilmiştir [31], [34], [35]. Kadıköy 
Tarihi Kent Merkezinde farklı işlevlerden dönüştürdükleri alternatif mekân kurguları ile esnek 
çözümler üretebilmektedirler. Kendilerini “bağımsız tiyatrolar” olarak da tanımlayabilen bu 
yeni nesil tiyatro grupları arasında dönüştürdükleri mekânlar için “Alternatif Sahne” ifadesi 
genel bir kabul görmektedir [36],  [37], [38], [39]. 

Alternatif sahnelerin kent ile ilişkisine bakıldığında bu mekânlar, yerel belleği taşıyan tarihi 
bir dokuda, kamusallığı canlandıran dinamiklerin potansiyel olarak var olduğu zaman zaman 
politik ve toplumsal ifadenin mekânı olan İskele Meydanı, Altıyol, Süreyya Operası önü ve 
Mehmet Ayvalıtaş Meydanı gibi yerlere ve ulaşım odaklarına yakın konumlarda yer 
almaktadırlar. Kullanıcılar açısından farklı kamusal alanların bulunabildiği zemin ile yeni nesil 
tiyatroların yarattığı zeminin çakışması, potansiyel izleyici kitlesinin de çeşitlilik arz  ettiği 
izlenimini vermektedir [40]. 
İktisat biliminde kamusal hizmet çerçevesinde tiyatro hizmeti erdemli mal (merit goods)  

kavramına dâhil edilir [39], [41],  [42], [43], [44].  Sanatın üretimini ve tüketimini artırmak ve 
korumak için kamu politikalarının sürekliliğini tartışıldığı bir alanda ele alınır [45]. Erdemli 
mal ve hizmetlerin toplum açısından yüksek düzeyde sosyal faydasının olduğu 
düşünülmektedir [46]. Alternatif sahneler kişisel sermaye ve emekleriyle geliştirdikleri mekan 
organizasyonları ve oyun prodüksiyonları, ürettikleri bağımsız eleştirel içerikler, çeşitlilikleri 
barındıran ve sosyalleşme ortamını besleyen yapılarıyla, iktisadi tanımıyla olumlu dışsallık 
üretirler. Bu anlamda alternatif sahneler aslında kamu hizmeti vermektedirler. Dolayısıyla, 
tiyatroda üretilen hizmetin kamusal kaynaklarla sağlanması ve/veya sağlanmaması o erdemli 
hizmeti kamusal hizmet konumuna getiren asıl kriter değildir. Erdemli mallar; var olması 
gerektiğine inanılan; tüketim ve tahsislerinin piyasaya bırakılamayacak kadar önemli olduğu 
düşünülen mallar olarak tanımlanmıştır [45]. Dolayısıyla hizmetin niteliği açısından 
bakıldığında, alternatif sahnelerde bağımsız tiyatro grupları tarafından sunulan hizmetler de 
aslında şehir ve devlet tiyatrolarında sunulan hizmetler kadar kamusaldır  [39], [41],  [47], [48], 
[49].   
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Bu hizmetin kamusal niteliği özellikle toplumun sahip olduğu ekonomik ve kültürel değerlere 
ek olarak o toplumun kültürel birikim varlığını güçlendirmesi ile ilişkilidir. Bu birikimin 
sağlayacağı olumlu dışsallıklarla sosyal sermayenin gelişmesi söz konusudur [39], [42],  [50], 
[51], [52].   

 Sosyal sermayenin gelişmesi yönünde tiyatronun olumlu dışsallık bağlamında sağladığı 
öngörülen bu kamusal hizmet, kamusal alan ortamları için de niteliksel bir altyapı sunar. Hatta 
bağımsız tiyatrolar, kültürel çeşitliliği bazen daha iyi sağlayabilir. Bu durum,  farklı görüş ve 
tartışmaları tetikleyen tiyatro prodüksiyonlarının yaratıcı ve çok boyutlu yapısından 
kaynaklanmaktadır [53].  Ayrıca politik ve eleştirel oyunları da repertuarlarına almada daha 
özgürlükçü olabilmektedirler. Dolayısıyla tiyatro sektörü alanında, bağımsız tiyatroların 
artması sanatsal anlamda statükocu, muhafazakâr, kemikleşmiş oyunların dışında oyunlar 
oynanmasına da vesile olur. Diğer yandan, çok sayıda performansın ve farklı oyunların 
oynanıyor olması da kültürel çeşitliliği arttırmak açısından [54].   

Yeni nesil tiyatroların mekânsal varlığı, kentlilerle kurduğu ilişkiler ve kentlilerin mekâna 
ilişkin deneyimleri, mekânsal ve bağlamsal olarak kültürel bellek aracılığıyla yerel dokuyla 
iletişimi genişletmelerine imkân vermekte ve deneyim aktarımını sağlamaktadırlar. Halbwachs 
ve Assmann’in mekânların belleği aktardığını savunan bakış açısıyla, yaşanan deneyimlerin 
kamusallık bağlamında kolektif hafızada da kalıcı rol oynaması mümkün gözükmektedir [55],  
[56], [57].   

Alternatif sahnelerin kentsel doku içerisinde kamusal canlılığa eklemlenebilmesinde özellikle 
sokak ve yarı açık mekân kullanımlarının etkili olduğu görülmektedir. Tiyatroların, 
bulundukları yere göre kamusal mekânlar ile farklı düzeylerde ilişkilendikleri, hatta kamusal 
mekânların düzenlenmesine doğrudan etki edebildiği tespit edilmiştir. Sokakla ilişkilenme 
biçiminde, tiyatronun mekânsal konumu ve etraftaki işlevlerin de etkili olduğu görülmektedir. 
Sanatçıların kamusal mekân olan sokağı, sahnelenen oyunlarında da yaşamın kendisiyle 
ilişkilendirdikleri gözlemlenmiştir. Kişilerin görünür ve duyulur olduğu yer olan sokak, 
sanatçıların da beslendiği ve yaşamın aktığı yer olarak görülen bir ortamı temsil etmektedir. 
Pasif bir şekilde fuayeyi sokakla ilişkilendirerek kurabildikleri kamusal ilişkiler başka 
örneklerde sokakta kişilerin rahatça kullanabileceği bir mekân düzenlemesi ile kamusal faydayı 
hedefleyen doğrudan müdahale biçiminde de olabilmektedir. Tiyatrolarda bir araya gelen 
izleyiciler, çevredeki sosyalleşme mekânlarına talebi artırmaktadır  [29], [40], [58].   

Yeni nesil tiyatro emekçilerinin, kamusal tartışmaları zenginleştirmeye katkıda bulunma 
gayretleri, gerek mekânsal üretim biçimlerinden, gerek oyun kurgularından, gerekse de sivil 
toplum örgütlenmeleri çerçevesinde ürettikleri projelerden anlaşılmaktadır [30], [40], [57].   
Üretim biçimleri, mekân organizasyonları, tartışma ortamlarını geliştirme çabaları, örgütlenme 
biçimleri ve kültürel üretime katkıları çerçevesinde Kadıköy’deki kamusallığın canlanmasında 
önemli bir potansiyel sunmaktadırlar. Dolayısıyla, alternatif sahnelerin, kamusallığın 
canlandığı bir atmosferde, kamusal alan oluşumlarına imkân sağlayan sosyal altyapı mekânları 
gibi işlev gördükleri anlaşılmaktadır  [29], [40], [58].  [29], [40], [58].   

Bu mekânların üretim biçimleri, yapılanma süreçleri, işletme ve iletişim süreçleri gibi çeşitli 
açılardan tüm dinamiklerinin incelenmesi çok önemlidir. Zira bu dinamiklerin belirlenmesi, 
planlama disiplinine iletişimsel rasyonalite çerçevesinden bakılara farklı mekânsal araçların 
geliştirilebilmesine imkân sağlayabilir. Bu yaklaşım sosyal donatılar bağlamındaki araçlar 
kapsamında yer alan kimi fonksiyon gruplarının kümelendirilerek ‘sosyal altyapı’ adı altında 
farklı bir araç grubunda örgütlenmelerine ve yapılandırılmalarına yönelik yaklaşımların önünü 
açabilir. 

 
SONUÇ 

Sosyal bilimlerde ele alınmış olan ‘sosyal altyapı’ kavramını kentsel planlamada da 
irdelemek mümkündür. Bu çerçevede belirli mekânların veya tesislerin sosyal etkileşimlerdeki 
kamusallık için sunduğu olanaklara dikkat çekmek önemlidir. Sosyal altyapı kavramını 
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planlama çerçevesinde geliştirmek için özellikle gözden kaçan ve yeterince takdir edilmeyen 
bir dizi kentsel mekâna bakmak, kent dokusunda gözden kaçan, görünmez olan ve kamusallık 
bağlamında takdir edilmeyen ortamları incelemek önemli bir yaklaşımdır. Böyle bir yaklaşımda 
mekânlar aracılığıyla oluşturulan toplulukları ve dernek ağlarını, bu mekânlardaki farklı 
karşılaşmaları kamusallığın canlılığı açısından araştırmak gerekir. 

Kamusallık,  şehircilik literatüründe yaygın olarak, kamusal mekânlar bağlamında ele alınır.  
Ancak planlama ve tasarım kararlarıyla kamusallığın kamusal mekânlar aracılığıyla 
biçimlendirildiği iddia edilse de günlük yaşamda kamusallık farklı araçlar ile gelişmeye ihtiyaç 
duyar. Gündelik yaşamda, kamusal mekân kavramına daha kapsamlı bakmak gerekir.  
Şehircilik, mevcut bir kamusallığı anlayabilmek istiyorsa; kamusal mekânlar dışında farklı 

fonksiyon yapılarındaki kamusal hayatı da sorgulamalıdır. Kamusallık içeren etkileşimlerin 
bulunduğu mekânları gözlemlemek önemlidir. Bu mekânlardaki ortamların niteliksel 
dinamikleri belirlenmelidir. Bu bağlamda kent dokusunda görünürlükleri çok fazla olmayan, 
kimi hizmet mekânlarının kamusallığı canlandıran araçlara dönüşebildiği ortaya çıkmaktadır. 
Bu mekanların ‘sosyal altyapı’ tanımına uyduğu da anlaşılmaktadır. Bu bakış açısıyla sosyal 
altyapı unsurlarını değerlendirmek, kamusallıkla iç içe olan toplumsallığın belirli yer ve 
tesislerde nasıl ilişkiler kurduğu yönünde düşünmeyi ve araştırmayı da gerektirir. Bu yaklaşım 
kamusallık çerçevesindeki karşılaşma biçimlerinin tartışılmasını içerir. Mevcut kamusallık 
ortamında toplulukların nasıl şekillendiğini, güvenin nasıl geliştirildiğini, işbirliğinin nasıl 
sağlandığını irdelemek önemlidir. Kamusallığın canlı olduğu bir kent dokusundaki yerel 
örüntüde gömülü olan ve bu kamusallığı besleyen nitelikteki sosyal altyapıların anlamının ve 
nasıl çalıştığının farkına varılabilmesi, sivil katılımı ve sosyal etkileşimi teşvik etmenin güçlü 
bir yolunu bulabilmek açısından önem arz etmektedir.  

Sosyal altyapı olarak hizmet verecek mekânların kamusal mekânları nasıl destekledikleri ve 
kamusallığın canlılığına nasıl hizmet ettiklerini anlayabilmek için sağladıkları sosyalliğin 
türünü ve bunun bir tür kamusal yaşam olarak nasıl kabul edilebileceğini tartışmak önemlidir. 
Sosyal altyapı kavramını geliştirmek için genellikle gözden kaçan ve yeterince takdir edilmeyen 
bir dizi kentsel mekâna bakmayı ve bu gözden kaçan, kamusallık bağlamında yeterince takdir 
edilmeyen, güncel yaşamda gömülü kalmış yaşam alanlarını incelemek önemli sonuçlar ortaya 
koymaktadır. 

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında, sosyal donatılar kapsamında da sosyal altyapı olarak 
tanımlanabilecek yeni kamusallık araçları üretilebilir. Sosyal donatı olarak hizmet veren 
mekânları, sosyal altyapı unsurları olarak değerlendirmek, kamusallıkla iç içe olan 
toplumsallığın belirli yer ve tesislerde nasıl ilişkiler kurduğu yönünde düşünmeyi ve araştırmayı 
gerektirir. Bu yaklaşım kamusallık çerçevesindeki karşılaşma biçimlerinin tartışılmasını içerir. 
Mevcut kamusallık ortamında toplulukların nasıl şekillendiğini, güvenin nasıl geliştirildiğini, 
işbirliğinin nasıl sağlandığını irdelemek çok önemlidir. Sosyal altyapı araçlarının 
geliştirilmesinde özellikle niteliksel kriterlerin tanımlanması gerekecektir. Bu kriterler için 
genellikle gözden kaçan ve yeterince takdir edilmeyen bir dizi kentsel mekâna bakmak önemli 
olabilir. Zira kamusallığı besleyen nitelikteki mekânların anlamının ve nasıl çalıştığının farkına 
varılabilmesi, sivil katılımı ve sosyal etkileşimi teşvik etmenin güçlü bir yolunu bulabilmek 
açısından da önem arz etmektedir. Bu yönde geliştirilecek mültidisipliner araştırmalar 
çerçevesinde iletişimsel rasyonaliteyi esas alan bir planlama anlayışıyla, ‘sosyal altyapı 
araçları’ adı altında belli bir mekânsal araçlar kümesi tanımlamak, belli kriterler belirlemek ve 
kamusal mekân kavramının çerçevesini genişletmek mümkün olabilir. 
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Özet: Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA), başta askeri, ticari, sağlık ve çevresel olmak üzere 
birçok kullanım alanına sahiptir. Bir ağ, batarya, işlemci, anten ve sensor birimlerini içeren 
klasik sensor düğümlerinden oluşur. Batarya kısıtlı bir kapasiteye sahip olup, bataryanın ömrü 
ile ağ ömrü arasında bir ilişki vardı. Ağ ömrünü uzatmak için enerji yönetimi yapan birçok 
MAC protokolü geliştirilmiştir. Bu geliştirilen protokollerle birlikte ağ ömrü biraz 
uzamaktadır. Yine de sınırlı batarya problemi tam çözülmüş değildir. Bu bağlamda ortam 
enerjisini kullanan yeni sensör düğümleri ve MAC protokolleri geliştirilmiştir. Bu makalede 
klasik ve yeni sensör düğümleri için geliştirilen bazı MAC protokolleri tartışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Kablosuz algılayıcı ağlar, MAC protokolleri, sensor düğümleri  
 
Abstract: Wireless sensor networks (WSNs) have many usage areas, primarily military, 
commercial, health and environmental. A network consists of classical sensor nodes 
containing battery, processor, antenna and sensor units. The battery has a limited capacity and 
there is a correlation between the battery life and the network life. Many MAC protocols 
managing energy have been developed to extend the network lifetime. With these developed 
protocols, the network life is slightly extended. However, the limited battery problem is not 
fully resolved. In this context, novel sensor nodes and MAC protocols using ambient energy 
have been developed. In this study, some MAC protocols developed for classical and novel 
sensor nodes are discussed. 

Keywords: Wireless sensor networks, MAC protocols, sensor nodes 

I. INTRODUCTION 

ecently, wireless sensor networks (WSNs) have gained great importance.  A classical 
WSN is composed by sensor nodes including sensor, battery, processor and antenna units 
(classical). These units have limited power, memory and process capabilities. WSNs are 

used in military, health, environmental and commercial applications in location sensing, 
continuous sensing, event ID and event detection [1]. Obtained or sensed data is gathered by 
means of sensor nodes with single or multi hopping to the sink. In order to gather or deliver 
data energy is consumed. Battery on the sensor node has a very limited capacity and 
replenishing or changing the battery is usually impractical due to it could be unreachable 
place [2]. After the sensor nodes communicate each other, the energy of the nodes decreases 
and finally runs out. In that case the nodes are accepted as dead and WSNs work improperly. 
In order to eliminate the problem, a great number of MAC protocols are developed to prolong 
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the life-time of the WSNs. Nevertheless energy problem of the sensor nodes cannot be solved 
completely by classical sensor nodes. MAC protocols have developed for energy 
management, however at the end it will run out. To overcome this problem novel sensor 
nodes using environmental energy are used and so limitless energy is reached. Environmental 
energy can be solar, wind, electromagnetic, vibration, piezo, wave or heat energies. By using 
these types of energy battery on the sensor node are charged and life time of the WSNs will 
be everlasting. The rest of this paper is organized as follows. The second section describes the 
classical sensor nodes and MAC protocols developed for classical nodes. In the third part, the 
novel sensor node and MAC protocols developed for novel nodes are reviewed. At the last 
part, conclusions are presented. 

 

II. CLASSICAL NODES AND PROTOCOLS 

Classical sensor nodes are composed by a sensor, a processor, an antenna and a battery or 
super capacitor as it is illustrated in Fig. 1. 

 
Fig.1 Classical sensor node [3] 

 
A great many of MAC protocols are developed to manage the power consumption of the 

sensor node in WSNs. ALOHA protocol [4] can be accepted the first protocol in wireless 
network. In this protocol, sensor nodes transmit the data with any coordination with the other 
ones. Thus packet collisions occur. If any part of the packet coincides simultaneously these 
packets get lost and retransmitted again. Due to the collisions, performance of the protocol is 
%18. To increase the performance of ALOHA protocol, slotted-ALOHA protocol is 
introduced [5]. The time is split into slots, and each node is only allowed to transmit the data 
at the beginning of the slots in this protocol.  

Another scheme developed for WSNs is carrier sense multiple-access (CSMA) [6]. As 
previously mentioned, nodes transmit the data when the data is generated. In that case 
collusions occur and collided data is destroyed and retransmitted. In proposed scheme, firstly 
channel is listened and then if there is no communication the data is transmitted. Particular 
terminals are hidden from one another in CSMA. The presence of the hidden terminals in an 
environment definitely worsens CSMA performance [7]. The data stream for each terminal is 
split up into packets and sent across a shared radio channel in burst mode. As a result, 
multiplexing in a packet radio environment adopts a novel strategy [8]. CSMA is a non-
persistent protocol that chooses contention slots at random using a carefully defined non-
uniform probability distribution [9]. 

Energy for WSNs should be adequately regulated in order to extend the sensor network life 
time. Contention and TDMA based strategies are used to avoid and resolve collisions [10]. 
The main objective in designing wireless sensor networks is to maximize node and/or network 
lifetime, with other performance evaluations acting as minor objectives. Since sensor node 
transmission uses more energy than compute, it is a major problem [11].  

B-MAC is a carrier sensing MAC protocol for WSNs that offers a flexible interface for 
high channel usage, extremely low power operation and successful collision avoidance, and 
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[12]. B-MAC uses low-power operation to accomplish and implementation is so easy. 
S-MAC protocol reduces the energy usage and enables self-configuration. S-MAC 

protocol decreases the waste of energy by reducing idle listening, collision, overhearing, and 
control packet overhead [13].   

Effectiveness of the Aloha protocol in conjunction with the preamble sampling strategy is 
examined. Aloha with preamble sampling can endure for years in light traffic. Battery 
replacement is probably not practicable due to the potential installation of sensor nodes in 
remote areas. Therefore, the nodes' battery life determines how long the sensor network can 
last. Low-capacity batteries must be utilized because the system must be inexpensive. As a 
result, designing sensor network communication protocols requires careful consideration of 
low power usage [14]. 

Another scheme is developed a low power MAC technique for WSNs for infrastructure 
downlink. The power-saving method utilized in both the IEEE 802.11 and Zig Bee protocols 
[15].  

T-MAC is a contention-based MAC method developed for WSNs. It has an adaptive duty 
cycle to conserve energy. By reducing the amount of time nodes spend waiting for potentially 
incoming messages while still assuring acceptable throughput, this helps conserve energy 
[16]. 

DMAC is a low-latency and energy efficient protocol created and optimized for WSNs 
with data gathering trees. DMAC is designed to lessen the interruption issue and enable 
uninterrupted packet forwarding by assigning an offset to a node's sleep schedule dependent 
on its depth [17]. 

 

III.NOVEL NODES AND PROTOCOLS 

Novel sensor nodes are composed by a sensor, a processor, an antenna, a battery or super 
capacitor and a power generator as it is shown in Fig. 2. This node can be including a GPS 
and mobilizer. 
 

 
Fig.2 Novel sensor node [18] 

 
Because they eliminate the burden of needing to change or replenish run out sources, 

energy harvesting devices have become more and more common. If WSNs use the EH 
process, which provides a backup source of energy from the environment, they can live 
forever [19]. 

In order to overcome the energy problem of battery-powered WSNs, a fair polling-based 
MAC technique for EH-WSNs is proposed [20]. The costs of battery replacement, energy 
harvesting wireless sensor networks (EHWSNs) are investigated in details. For sensing, 
processing, and wireless communications, each node in an EH-WSN gathers and uses ambient 
energy. The ambient energy could be Radio frequency, light, heat, and vibration. Classical 
MAC strategies cannot be applied for EH-WSNs directly due to that energy harvesting rate of 
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each node is very important to design the MAC scheme.  
Many people consider the lack of energy to be a basic drawback of wireless and mobile 

technologies. Sensor networks' short battery lives are a performance constraint and a 
roadblock to wide-scale implementation. A viable method for addressing the energy and 
lifespan limitations of sensor networks is wireless power transfer [21]. 

RF energy harvesting has the ability to generate battery-free sensor networks. Electrical 
energy is generated by converting electromagnetic wave energy (of DTV and ISM) [22]. An 
innovative approach for powering mobile devices uses directed radio frequency (RF) waves 
for wireless charging. In order to share the channel correctly, a new viewpoint on MAC 
protocol design is required to balance energy transfer and communication functions. In RF-
MAC protocol disruption to data flow is minimized and energy delivery is optimized [23].  

The lack of sensor batteries is a serious problem that limits the lifespan of the WSN. 
Furthermore, it is not possible to assume that all sensors are physically reachable. In order to 
extend the WSN's finite lifespan, research has been done to improve the energy efficiency of 
sensor components. It has been shown in earlier investigations that sensor power consumption 
can be decreased. REACH charge automatically while idle time on the channel continues. 
REACH protocol, an enhanced MAC protocol that takes RF energy harvesting into account, 
prevents the real time communications from being disrupted by charging. REACH is designed 
to boost harvested energy performance by 150% while being backward compatible. [24] 

Since solar energy can be regularly captured, rather than only reducing energy 
consumption to ensure the network's longevity, our objective is to best utilize this harvested 
energy for certain network wide performance goals. In order to maximize the use of 
fluctuating solar energy, we offer a flow management strategy that works in conjunction with 
our energy allocation plan. Our distributed algorithm uses only the neighbors of each node to 
run on each node. Wireless sensor networks, or WSNs, frequently use batteries for power. 
Energy becomes a major constraint in applications where a system is intended to operate for 
long periods of time. Environmental energy has recently become a practical alternative to 
battery power for WSNs where manually charging or battery replacement is impractical. 
Particularly solar energy is becoming more and more popular since, as compared to other 
environmental energy sources, it has a higher power density. Although solar energy can be 
regularly captured, the amount of solar energy available is unclear. To use this changeable 
solar energy, appropriate energy budget is determined [25]. 

 
IV. RESULTS AND DISCUSSION 

Battery is indispensable unit is a sensor node. Power is supplied by the battery for sensor, 
processor and antenna units. Network life time is correlated with the battery life time. MAC 
protocols are developed to extend the life time of the WSNs. Although MAC protocols extend 
the life time of the network, at the end battery is run out. In that case, ambient energy powered 
MAC protocols are developed.  
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Özet: Gelişen bilim ve teknolojinin etkisiyle fen okuryazarı bireyler yetiştirmek fazlasıyla 
önem kazanmıştır. Bunun en önemli koşullarından biri öğrencilerin bilimsel düşünme 
alışkanlıklarını geliştirmektir . Bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirirken sosyobilimsel 
konuların kullanılması daolağandır.Bu çalışmada 4.sınıf  Fen Bilimleri dersi “Besinlerimiz” 
ünitesi kapsamında “protein ağırlıklı beslenme” sosyobilimsel konusuyla çalışılmış ve 
bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmek için ortak bilgi yapılandırma modeli ile 
hazırlanan ders planı öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmada basit deneysel yöntem (tek grup-
ön test-son test) kullanılmış, çalışma 15 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır.Veri 
toplama için  protein ağırlıklı beslenme sosyobilimsel konusuyla ilgili örnek metin ve bilimsel 
düşünme alışkanlıkları rubriğiyle veriler toplanmıştır. Sosyobilimsel konu ile ilgili metin ön 
testte ve son testte kullanılmış,  rubrikle bilimsel düşünme alışkanlıkları gelişimi 
ölçülmüştür.Ön test ve son test sonuçlarına bakıldığında son testte öğrencilerinin bilimsel 
düşünme alışkanlıklarının geliştiği görülmektedir. Bu sonuç, “protein ağırlıklı beslenme” 
sosyobilimsel konusunun ortak bilgi yapı modeline (OBYM)  uygun hazırlanan ders 
uygulamasıyla öğrencilerin bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirdiği görülmektedir. Fen 
eğitiminde öğrencilerin  bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmek için sosyobilimsel 
konular ve OBYM’nin kullanılması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilimsel düşünme alışkanlıkları,Ortak bilgi yapılandırma modeli,Protein 
ağırlıklı beslenme 
 
Abstract: With the effect of developing science and technology, it has become very 
important to raise scientifically literate individuals. One of the most important conditions for 
this is to develop students' scientific thinking habits. It is also usual to use socioscientific 
issues while developing scientific thinking habits. In this study, the socioscientific topic of 
"protein-based nutrition" was studied within the scope of the "Our Foods" unit of the 4th 
grade Science course, and the lesson plan prepared with the common knowledge structuring 
model was applied to the students in order to develop their scientific thinking habits. A simple 
experimental method (single group-pretest-posttest) was used in the study, and the study was 
applied to 15 primary school fourth grade students. For data collection, data were collected 
with a sample text and scientific thinking habits rubrics related to the socioscientific topic of 
protein-based nutrition. The text on the socioscientific issue was used in the pre-test and post-
test, and the development of scientific thinking habits was measured with the rubric. Looking 
at the pre-test and post-test results, it is seen that the students' scientific thinking habits 
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improved in the post-test. This result shows that the students' scientific thinking habits 
improved with the course application prepared in accordance with the common knowledge 
structure model of the socioscientific issue of "protein-based nutrition". In science education, 
it is recommended to use socioscientific issues and Common Knowledge Construction Model 
to develop students' scientific thinking habits. 
 
Keywords: Common knowledge construction model, Protein-based nutrition, Scientific 
thinking habits 
 
I. GİRİŞ 

Fen Bilimleri öğretim programının vizyonu fen okuryazarı bireyler 
yetiştirmektir.Bireylerin karşılaştıkları konu ve durumları sorgulamaları ve eleştirmeleri, fenle 
ilgili olumlu tutum ve becerileri geliştirmeleri beklenmektedir [1].   Bu durum programa 
bilimsel düşünme kavramının yansımasına sebep olmuştur. Bilimsel düşünme 
alışkanlıklarının bireylere en güzel kazandırılma yolu “sosyobilimsel konular” olarak 
görülmekte ve programın özel amaçları arasında “Sosyobilimsel konuları kullanarak 
muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek “ 
yer almaktadır [2]   .Sosyobilimsel konular , içerisinde sosyal ikilemler olan  bilimsel bilgi ve 
uygulamalardır [3]    . Sosyobilimsel konular,farklı bakış açıları ve birden çok çözümü olan,  
eleştiriye ve tartışmaya açık olması bakımından fen dersindeki diğer konulardan ayrılır [4]     .  
Öğrencilerin bilimsel bilgileri kullanarak sosyal ikilemlerle ilgili düşünmeye, karar verirken 
konunun farklı boyutlarını düşünmeye teşvik eder [5]. Dolayısıyla, öğrencilerin fen konularını 
bir yandan araştırıp sorgularken diğer yönden bilimsel düşünme alışkanlıklarını 
geliştirilmeleri beklenmektedir [6]. Bu durumdafen okuryazarı yetişirmek vizyonunun temeli 
olan bilimsel düşünme kavramı“bilimsel düşünme alışkanlıkları “ geliştirilmesiyle 
gerçekleşmiş olur. 

Bilimsel düşünme alışkanlıklarının yedi bileşeni vardır. Bunlar ; otoriteden gelen             
argümanlara güvenmeme, şüphecilik, mantıksallık, nesnellik, inancın askıya alınması, merak 
ve açık fikirliliktir.“Otoriteden gelen argümanlara güvenmeme” uzmanların fikir ayrılığına 
düştüğü ve konu hakkında en az iki fikrin savunulduğu durumları kapsar  [7]  . Bu bileşeni ile 
ikileme düşürme ve tartışmalı konular özelliği taşımakta ve sosyobilimsel konulara oldukça 
benzemektedir [8] .  Ayrıca farklı otoritelerin görüşleri karşısında  güvensizlik yaşaması, 
şüphecilik bileşenini de içine alır [9]   .“Şüphecilik” fikirlerin ve iddiaların hangi durumlarda  
geçerli olacağı ile ilgili tutumları kapsamaktadır[10]     . Ayrıca, şüphecilik kanıtı olmayan 
iddaaları eleştirel bir şekilde sorgulamayı da gerektirmektedir (Çalık ve C. Bu nedenle 
şüphecilik argümantasyon sürecinin temeli olan iddia ve kanıt arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir   .“Mantıksallık”fikirlerin ya da inançların sebeplerini kanıtlardan 
yararlanarak açıklanmasını ve gözden geçirilmesini temsil etmektedir [9]    . Özellikle bilim 
insanları, bilimsel bilgilerin kanıtlara ihtiyaç duymasından [10]  ,  mantıksallığı oldukça fazla 
kullanmaktadır. “Nesnellik”bilimsel araştırmalarda , araştırmacının ön yargılardan arınarak 
tarafsız davranabilme özelliğidir [9]    . Başka bir deyişle nesnellik, bulguların sürekli 
kontrolü  ve  akran incelemesiyle sağlanacak objektif  ve güvenilir sonuçlara ulaşmayı da 
ifade etmektedir[11]   .”İnancın askıya alınması” karşılaşılan durumla ilgili  yeterli kanıt 
olmadığında karar alma sürecini  bekletmek, askıya almaktır[12]   .“Merak “ içimizde olan 
öğrenme isteğiyle sistematik bir şekilde sorgulamayı içerir (Hodson, 2003). Bilimsel 
araştırmalarla ilgilenen öğrencilerin merak duygularını her zaman canlı tutmaları 
gerekmektedir [10] . 
 . “Açık fikirlilik  “ ise farklı fikirler ve bakış açılarının da doğru olabileceğini bilerek, 
kanıtlar ışığındafikrini değiştirebilme alışkanlığını ifade etmektedir. Kesin bir doğrunun 
olmadığı, kanıtlar ışığında doğruların değişebileceği bilinerek yeni fikirlere açık olmak, açık 

36



 
3rdInternational Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

fikirlilik olarak değerlendirilir[13]   . Bu bilişenlere bakıldığında, fen okuryazarlık vizyonu 
için bilimsel düşünme alışkanlıklarının öğrencilere kazandırılmasının önemi görülmektedir. 
      Beslenme konusundaki çalışmalar;  İlkokul birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin 
beslenme bilgi ve tutumlarının karşılaştırılması [14]   , Okul çağı çocuklarının beslenme 
çantalarının değerlendirilmesi [15]  ,Sağlıklı beslenme ve besin etiketi okuma eğitimlerinin 
ortaokul öğrencilerinin beslenme tercihine etkisinin değerlendirilmesi[16]   ,11-14 yaş grubu 
çocukların beslenme bilgi düzeyleri ve debq ile yeme bozukluklarının belirlenmesi [17]   
beslenme konusuna odaklanılmıştır.Bu çalışmalara bakıldığında ilkokul düzeyinde besin 
içerikleri ve beslenme çeşitleri konuları ile ilgili  bir müdahale çalışması ile 
karşılaşılmamıştır. Bu durum da fen bilimlerine yönelik müdahale çalışmalarının ilkokul 
düzeyinde de yapılması gerektiği fikrini desteklemektedir [6]   . Her ne kadar sosyobilimsel 
konuların fen bilimleri derslerine entegre edilmesinde  ve bilimsel düşünme alışkanlıklarının 
kazandırılmasında Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) kullanılmaktaysa da, protein 
ağırlıklı besinler konusuna yönelik çalışmalarda bu modelin ilkokul düzeyinde kullanılmamış 
olması mevcut çalışmanın yapılma gerekçelerinden birisini oluşturmaktadır. 
     Fen okuryazarı bireyler yetiştirebilmek isteyen öğretmenler, derslerinde geleneksel 
öğrenme öğretme yaklaşımları yerine, çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımlarını kullanmalıdır. 
Bunu sağlayacak çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımlarından birisi de “Ortak Bilgi 
Yapılandırma Modeli (OBYM)” dir . OBYM’de bilgi yapılandırması sadece deney ve gözlem 
gibi bilimsel metotların yanında görüşme, paylaşma, müzakere etme gibi sosyal boyutlarla da 
olmaktadır.Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli,  “ keşfetme ve sınıflandırma, yapılandırma ve 
müzakere , genişletme ve transfer etme, yansıtma ve değerlendirme “ aşamalarından 
oluşmaktadır. OBYM'nin ilk aşaması olan “Keşfetme ve Sınıflandırma” aşaması; öğrencilerin 
konuyla ilgili derse dikkatlerini çekmeyi, ön bilgilerini sorgulayarak, hazırbulunuşluk 
düzeylerini belirlemeyi ve konuya güdülenmelerini içermektedir. “Yapılandırma ve Müzakere 
Etme” aşamasında; hem öğrenci-öğrenci hem de öğretmen-öğrenci tartışmaları yardımıyla 
öğrencilerin konuyla ilgili yeni bilgileri yapılandırmaları sağlanır. Böylece, öğrenciler 
bilginin; gözlem, deney ve ispatlama gibi bilimsel yöntemlerin yanında paylaşma, görüşme, 
müzakere etme gibi sosyal boyutlarla da yapılandırılabileceğini anlarlar. “Genişletme ve 
Transfer Etme” aşamasında; öğrenciler yeni öğrenilen bilgileri değişik durumlara transfer 
ederek günlük yaşamla ilişkilendirir. “Yansıtma ve Değerlendirme” aşamasında; hedeflenen 
öğrenmelerin veya öğrenme çıktılarının (örneğin; kavramsal anlama, bilimin doğası gibi) 
gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik çalışmalar yapılır . 
Bu çalışmada,ilkokul 4.sınıf fen bilimleri dersindeki besinlerimiz ünitesine yönelik geliştirilen 
OBYM (ortak bilgi yapılandırma modeli) ders planıyla öğrencilerin bilimsel düşünme 
alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
 
SONUÇ 

    Fen bilimleri dersindeki konular üzerinden, bilimsel düşünme alışkanlıklarının geliştirilip 
harekete geçirilebileceği görülmüştür[18]   .İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin fen bilimleri 
dersinde diğer ünite ve konular için de bilimsel düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesi için  
etkinlikler yapılmış, böylece öğrencilerdeki gelişimine bakılmıştır[18]   .Ortak bilgi 
yapılandırma modeli ile etkinlikler öğrenme ortamını zenginleştirilerek, öğrencilerin sürece 
aktif katılımları sağlanmıştır.  Ortak bilgi yapılandırma modelinin bu özelliklerinin de 
öğrencilerin bilimsel düşünme alışkanlıklarının gelişimine yardımcı olmuştur. 
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Özet: Dünya lif üretimine baktığımızda pamuk üretimi çok yavaş bir artış gösterirken, 
poliester lif üretimi tamamen parabolik artmaktadır. Artan dünya nüfusu ve insan ihtiyaçları 
düşünüldüğünde, pamuk elyafın bu ihtiyacı karşılaması mümkün olmadığından, sentetik 
liflerin ve bunların doğal lifler ile karışımlarının kullanımı artmıştır. Bu kombinasyonların 
artması, liflerin farklı boyama koşullarından dolayı çift boya proseslerinin artmasına ve 
üretim sürelerinin ciddi oranda uzamasına sebep olmuştur. Çift boyama işlemlerinin poliester 
boyama banyolarında tasarruf sağlayan birçok süreç vardır. Buna rağmen çift boyama işlemi, 
ön işlem, boyama ve ard yıkamaları ile birlikte, işletmenin en uzun işlemlerinden biri olmaya 
devam etmektedir. Bu gerekliliklerden yola çıkarak, ağartma işlemi yapılmış farklı 
oranlardaki kumaşlar, pH aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers boyarmaddeler ile 
130°C’de işletme şartlarında boyanmıştır. Çalışma kapsamında ise ağartma işlemi yapılmamış 
kumaşlar ile pH aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers boyarmaddeler ve aktivatörler 
sisteme dahil edilmiştir. 130°C sıcaklıkta, pH 10 ve pH 4’te tek banyo içerisinde boyama 
işlemleri gerçekleşmiştir. İşletme şartlarındaki boyama standart olarak kabul edilip, pH 10 ve 
pH 4 boyamaları ile kıyaslanmıştır. Buna paralel olarak farklı sıcaklıkta ve farklı 
boyarmaddeler ile deneysel çalışma tekrarlanmıştır. Tek banyoda ve pH 4’te gerçekleşen 
çalışmanın renk sonuçları, işletme şartına göre kıyaslandığında daha kuvvetli renkte çıktığı 
gözlenmiştir. Böylelikle, toplam boyama adımlarından biri olan ağartma işlemi, poliester 
boyama adımı ile birleştirilerek, zaman, enerji, su ve işçilik anlamında tasarruf sağlanacaktır. 
Boyama sonrası kumaşlara ışık haslığı testleri uygulanmıştır. Yapılan haslık testleri 
kıyaslanarak aralarında fark olmadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çift Boya, Ağartma, Pamuk/Poliester 
 
Abstract: When we look at world fiber production, cotton production shows a very slow 
increase, while polyester fiber production increases completely parabolic. Considering the 
increasing world population and human needs, the use of synthetic fibers and their blends 
with natural fibers has increased, since cotton fiber cannot meet this need. The increase in 
these combinations has led to an increase in double dyeing processes and a significant 
prolongation of production times due to the different dyeing conditions of the fibers. There 
are many processes that save money on polyester dyeing baths of double dyeing processes. 
Despite this, double dyeing continues to be one of the longest operations of the enterprise, 
together with pre-treatment, dyeing and post-washing. Based on these requirements, bleached 
fabrics at different rates were dyed with disperse dyes with a wide pH range and peroxide 
resistance at 130°C under operating conditions. Within the scope of the study, unbleached 
fabrics, disperse dyestuffs and activators with a wide pH range and peroxide resistance were 
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included in the system. Dyeing processes were carried out in a single bath at 130°C, pH 10 
and pH 4. The dyeing in the operating conditions was accepted as the standard and compared 
with the pH 10 and pH 4 dyeings. Parallel to this, the experimental study was repeated at 
different temperatures and with different dyestuffs. It was observed that the color results of 
the study, which was carried out in a single bath and at pH 4, turned out to be stronger when 
compared to the operating condition. Thus, the bleaching process, which is one of the total 
dyeing steps, will be combined with the polyester dyeing step, thus saving time, energy, water 
and labor. Light fastness tests were applied to the fabrics after dyeing. When the fastness tests 
were compared, it was observed that there was no difference between them. 

Keywords: Double Dye, Bleaching, Cotton/Polyester 

I. GİRİŞ  

ünümüzde insan ihtiyaçlarının farklılaşması, sentetik liflere doğal liflerin özelliklerinin                    
kazandırılması ve hatta diğer iyileştirmeler nedeniyle sentetik liflerin kullanımında 
önemli bir artış vardır [1]. Günümüz işletmelerinde, pamuk/poliester kumaşlar yoğun bir 

şekilde işlem görmektedir. Sentetik lifler arasında da en önemli yere sahiptirler. Çünkü hem 
pamuğun hem de poliesterin avantajları aynı üründe görülebilmektedir [2]. Fakat 
pamuk/poliester kumaşların boyanmasında çok fazla su ve enerji tüketilmektedir. Yüksek su 
ve enerji tüketiminin yanı sıra, tekstil endüstrisi yüksek kimyasal madde (boya, yardımcı 
kimyasal vb.) tüketimi ile de dikkat çekmektedir. Bu durum tekstil üretiminde sürdürülebilir 
üretim anlayışının benimsenmesini gündeme getirmiştir. Tekstil üretiminde kullanılan su ve 
enerji tüketimleri için yeni yöntemler araştırılmaya başlanmıştır [3]. 

Harman-karışım terimi, farklı fiziksel veya kimyasal yapılara sahip birçok lifli polimerin bir 
kombinasyonudur. Oluşabilecek bir topluluğun olasılığını ifade eder. Burada söz konusu olan 
pamuk/poliester karışımıdır. 1995 itibariyle, küresel elyaf tüketiminin %16'sı pamuk/poliester 
karışımlarıydı. Bu miktar, kullanılan toplam elyaf karışımının %55-60'ına tekabül eder, bu da 
karışımın toplam elyaf tüketimine oranını yaklaşık %25-30'a işaret eder [4]. Sentetik liflere ve 
bunların karışımlarına bakıldığında en çok kullanılan lifin poliester olduğu söylenebilir. Bu 
nedenle poliester liflerinin gelişimi ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Genel olarak 
terbiye prosesi düşünüldüğünde, bu çalışmalar esas olarak liflerin boyanabilirliği ile ilgilidir. 
Poliester elyaf, sentetik elyafın özelliklerine sahip olduğundan, boyalara kimyasal olarak bağlı 
serbest uçlara sahip değildir. Bu nedenle kimyasal olarak selüloz lifleri gibi reaksiyonlar 
meydana gelmez. Boyama işlemi dış kuvvet ile gerçekleştirilir [5]. 

Pamuk, endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Pamuğun bilinen lif özellikleri 
uzunluk, incelik, mukavemet ve uzamadır. Ayrıca kıvrımların sayısı ve olgunluğu önemli 
özelliklerdir. Sağladığı rahatlık, kolay boyama ve yıkama kolaylığı özellikleri pamuk 
elyafının iç giyimden üst giyime kadar geniş bir yelpazede kullanılmasına olanak sağlamıştır. 
Kullanım alanı giysilerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda yatak çarşafları, döşemelik 
kumaşlar, perdelik kumaşlar ve havlular gibi çok çeşitli ürünlere uzanmıştır. Poliester elyafı, 
tekstil endüstrisinde farklı alanlarda giyim uygulamaların kullanılmak üzere pamukla 
karıştırılmıştır. Karışım olmadan bile, poliester elyafının endüstriyel pazarlarda kullanım alanı 
vardır. Mukavemet, aşınma direnci ve tokluk gibi özelliklerin mükemmel bir 
kombinasyonuna sahiptir. Özellikle poliester elyafların elastikiyeti kumaşın elastikiyeti 
üzerinde dikkate değer bir etki sağlar. Poliester elyafının nem emiciliği düşük, erime noktası 
yüksektir. Kuruma özelliği ve elastikiyetinden dolayı dolgu maddesi olmaya uygun haldedir. 
Poliester elyafların bu özellikleri, pamuk karışımlarının kullanılabilirlik özelliklerini büyük 
ölçüde geliştirmiştir ve bu nedenle pamuk/poliester karışımları yaygın olarak kullanılmaktadır 
[2]. 

En belirgin ve önemli karışım olan pamuk/poliester karışımlarında poliester bileşen 
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dayanıklılık, aşınma direnci ve boyutsal stabilite sağlarken, pamuk bileşen boncuklanmayı 
azaltır, su emme sağlar ve kullanımı rahattır. Pamuk/poliester karışımları için en yaygın 
oranlar 65/35 ve 50/50'dir [4]. Pamuk/poliester harman-karışım ürünlerinin iplikleri dikiş 
ipliği olarak kullanılmaktadır. Örme kumaşları tişört ve elbise, dokuma kumaşları ise 
çarşaflık, iş elbisesi, gömleklik, dış giyim olarak kullanılır [6]. 

Pamuk/poliester karışımlarda en önemli avantajlardan biri, ham pamuğu boyaya hazır 
duruma getirmek için yapılan ön terbiye işlemlerine poliester oldukça dayanıklıdır. Özellikle 
kontinü yöntemlerde pamuk/poliester karışımının ön terbiyesi, başarılı bir boyama 
gerçekleşmesi için son derece önemlidir. Meydana gelebilecek herhangi bir lekelenme ya da 
düzgünsüzlük genelde ön terbiye işleminin iyi yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 
Çünkü bu lekelenme ve düzgünsüzlüklerin %70’i ön terbiyede uzaklaştırılmayan 
safsızlıkların, ürünün içine nüfuz etmesinden kaynaklanır. Bileşen olarak pamuk/poliester 
karışımlarında pamuk daha küçüktür. Pamuğa hidrofilleştirme, hidrojen peroksit ağartması ve 
merserizasyon yapılarak uygun bir ön terbiye işlemi gerçekleşmiş olur. Birçok 
pamuk/poliester karışımları sodyum karbonat ve anyonik deterjan yardımı ile 70-80 °C’da 
hidrofilleştirilebilir [7]. 

Pamuk/poliester elyaf karışımlarının tekstil endüstrisindeki önemi, pamuk elyafının hoş 
tutumu ile poliester elyafın üstün teknik özelliklerinin birleşimine izin vermeleri nedeniyle 
artmaktadır. Elyaf karışımlarını boyamak, aynı elyaftan tek bir elyafı boyamaya kıyasla her 
zaman daha uzun ve daha karmaşık bir işlemdir. Elyaf karışımlarının boyanmasında şu 
yöntemler kullanılmaktadır; her iki elyafında aynı renk boyanması veya iki farklı koyuluk 
derecesi için aynı boyanın kullanılması, bir elyafın boyayı absorbe etmeyerek diğer elyafın 
boyanması ve farklı elyafların farklı renk tonları için boyanmasıdır. Bazen aynı renkteki 
karışımları boyarken farklı elyaflar için aynı boyayı kullanmak mümkündür. Farklı sınıf 
boyaların kullanılması gerekiyorsa, sadece bir elyafa afinitesi olup, diğer elyafa karşı afinitesi 
olmayan boyalar seçilip kullanılırsa, boyama işlemini kontrol altında tutmak daha kolay 
olmaktadır. Esasında bu istisnai bir durum olup, elyaf karışımlarının boyanması karışık bir 
yöntem olmaya devam etmektedir [8].  

Pamuk/poliester karışımlarının büyük bir bölümü yaklaşık 130°C sıcaklıklarda jet boyama 
makinelerinde boyanmaktadırlar. Bunun ilk nedeni, poliesterin dispers boyamasında taşıyıcı 
ihtiyacı olarak carrier kullanımını ortadan kaldırmaktır. Diğer nedenler ise düşük flotte 
oranları, hızlı poliester boyama döngüleri, enerji tasarrufu ve iyi boya düzgünlüğüdür [4]. 
Pamuk/poliester karışımlarında, karışımdaki liflerin yüksek sıcaklıklara karşı hassasiyeti 
oldukça önemlidir [8]. Tüm boyama işlemlerinde olduğu gibi pamuk/poliester karışımlarının 
boyanmasında, ürünlerin boyama için uygun şekilde hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu 
hazırlık dokuma ürünler için haşıl sökme, hidrofilleştirme ve ağartmayı içerebilir. 
Merserizasyon isteğe bağlı bir hazırlık işlemi olup viskon kumaşlar için önerilmez. Ürünlerin 
hem kesikli hem de sürekli olarak işlem gördüğü boyahanelerde bu hazırlık işlemleri daima 
gerçekleştirilir [4]. Dispers/reaktif ve dispers/direct boyarmadde kombinasyonları en sık 
kullanılansınıflardır [7]. Dispers boyalar pamuk elyafını azda olsa kirlettiklerinden sonraki 
yıkama işlemi veya indirgen ard işlem ile bu kirlilik kolaylıkla uzaklaştırılmaktadır. Pamuk 
için kullanılan boyarmaddelerin geneli poliester elyafını az kirletmekte veya hiç 
kirletmemektedir [8]. Tekstil ürünlerinde baskı, boyama, gibi işlemlerden sonra lif yüzeyinde 
kalan fikse olmamış boyarmadde kalıntılarını, migrasyon inhibitörlerini, yüzey aktif 
maddeleri veya mamul üzerindeki çeşitli kirlilikleri uzaklaştırmak için gerekli yardımcı 
maddeler kullanılarak yıkama işlemi yapılmaktadır. Bu yıkamanın amacı; yüzeyde kalan fikse 
olmamış boyarmaddeleri uzaklaştırmasıyla birlikte haslık değerlerini iyi hale getirmek ve son 
rengin elde edilmesini sağlamaktır [10]. Redüktif yıkama işleminin gerekliliği boyarmadde 
özelliklerine ve boyarmadde konsantrasyonuna bağlıdır. Redüktif yıkama ihtiyacını, difüzyon, 
çektirme seviyesi, kimyasal tipi, dispersiyon stabilitesi, selüloz karışımları gibi faktörler 
etkilemektedir [11]. 
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Zaman, enerji ve işgücü açısından, dispers/direkt boyarmadde kombinasyonlarının 
dispers/reaktif boyarmadde kombinasyonlarına göre iyi sonuçlar vermektedir. Ancak, yüksek 
yaş haslıkları ve parlak renkler gerekli olduğunda direkt boyarmaddeler yeterli sonuçları 
verememektedir [7]. Boyaların doğru ve tutarlı standardizasyonu, optimize edilmiş boyahane 
verimliliği ve ilk seferde doğru üretim için temel gereksinimdir [9]. Yapılan çalışmada 
pamuk/poliester karışımı kumaşlarda yaygın olarak kullanılan ağartma ve boyama yöntemi 
yerine farklı pH değerlerinde, tek banyoda ağartılması ve dispers boyarmaddeler ile 
boyanabilirliği incelenmiştir. Tek banyoda gerçekleştirilen bu çalışma sürdürülebilir üretim 
anlayışını desteklemektedir. Bu çalışma ile birlikte standart ağartma ve boyama yöntemine 
kıyasla su kaynaklarının daha az kullanıldığı muadil proses kullanılarak daha çevreci 
boyamalar gerçekleşmiş olacaktır. 

 
II. MATERYAL VE DENEYSEL YÖNTEM  

 
2.1 Materyal 

Çalışma kapsamında kullanılan %50 Pamuk %50 Poliester kumaş Dilek Tekstil 
Tic.San.Ltd.Şti’den, %60 Pamuk %40 Poliester kumaş Metin Tekstil Konf.San. ve Tic’den, 
%40 Pamuk %60 Poliester, %53 Pamuk %47 Poliester ve %55 Pamuk %45 Poliester kumaş 
Merlis Tekstil Boya ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti’den temin edilmiştir. Bu kumaşlar 
yuvarlak örgü makineleri kullanılarak üretilmiştir. Kumaş gramajları sırasıyla 142, 270, 232, 
168 ve 146g/cm2dir. 

Pamuk/poliester karışımı kumaşların ağartılmasında kombin ağartma malzemesi, yağ 
sökücü, peroksit, tampon asit ve antiperoksit kullanılmıştır. Kumaşların boyanmasında pH 
aralığı geniş ve peroksite dayanımı olan ve standart işletmede kullanılan dispers 
boyarmaddeler kullanılmıştır. Boyama sonrası kumaşlara farklı iki ürün kullanarak redüktif 
yıkama yapılmıştır. Boyama sonrası renk ölçümleri spektrofotmetre cihazında ölçülmüştür. 
TS EN ISO 105-B02:2014 standartında ışık haslığı testi yapılmıştır. 

 
2.2 Deneysel Yöntem 

Farklı oranlardaki pamuk/poliester karışımı kumaşlar, boyama prosesine geçmeden önce 
safsızlıkların giderilmesi, boyamaya hazır beyazlık değerine getirilmesi ve hidrofilitenin 
sağlanması için ön işlem adımından geçmektedir. Çalışmada yapılan ön işlem, işletme 
standartlarında, pH 4’te ve pH 10’da olmak üzere 98ºC’de 45 dakika işlem yapılmıştır. Ön 
işlem yapılan kumaşlara 130°C’da, pH aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers 
boyarmaddeler ile standart boyama işlemi yapılmış ve standart olarak kabul edilmiştir. Proje 
kapsamında ise ön işleme tabi tutulmamış pamuk/poliester karışımı kumaşlarla birlikte, pH 
aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers boyarmaddeler ve aktivatörler sisteme dahil 
edilmiştir. 130°C sıcaklıkta, pH 10 ve pH 4’te tek banyo içerisinde boyama işlemleri 
gerçekleşmiştir. İşletmede sıkça kullanılan farklı boyarmaddeler ve farklı sıcaklıklarla da bu 
işlemler tekrarlanmıştır. 

 
III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Pamuk/poliester karışım kumaşların boyanmasında proses sayısının çokluğu yaygın olarak 
bilinmektedir. Bu proses sayısını azaltım üzerine çalışmalar yapılmıştır. Pamuğun ağartılması 
için yapılan ön işlem adımları uzun sürmekte ve fazla miktarda su tüketmektedir. Ardından 
yapılan boyama işlemi ve ard yıkamalar su tüketiminin artmasına neden olan 
proseslerdir.Yapılan çalışmada öncelikle firma bünyesinde yaygın olarak kullanılan 
pamuk/poliester karışımı kumaşlar ve yaygın olarak boyanan renkler seçilmiştir. Seçilen 
renklerin laboratuvar ortamında standart olarak kabul edilecek olan numune boyamalarının 
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gerçekleşmesi için kumaşlara ön işlem uygulanmıştır. Yapılan ön işlemlerin berger (beyazlık) 
dereceleri Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Çalışma kapsamındaki berger dereceleri ağartma işlemi için yeterli seviyededir. Ön işlem 

uygulanan kumaşlara belirlenen dört renk ile (sarı, kırmızı, mavi ve siyah) dispers boyama 
yapılmıştır. Bunlar standart olarak kabul edilmiştir. Ön işlem yapılmamış olan 
pamuk/poliester karışımı kumaşlarda pH 4 ve pH 10'da tek banyoda dispers boyama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Bu boyamalar sonrası elde edilen renkler Tablo 1’de verilmiştir. 
 

TABLO I. PAMUK/POLİESTER KUMAŞLARIN, PH ARALIĞI GENİŞ VE PEROKSİT DAYANIMI 
OLAN DİSPERS BOYARMADDELER İLE BOYAMA İŞLEMLERİ SONRASI ELDE EDİLEN RENKLER 

%40 Pamuk %60 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 
Sonrası Görselleri 

Standart 
Boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

pH 10’da 
boyama130°

C Sarı Kırmızı 
 

Mavi Siyah 

pH 4’te 
boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi Siyah 

%50 Pamuk %50 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 
Sonrası Görselleri 

Standart 
Boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi Siyah 

pH 10’da 
boyama130°

C Sarı Kırmızı 
 

Mavi 
 

Siyah 

 

 
Şekil 1.  Ön işlem sonrası elde edilen berger (beyazlık) dereceleri. 
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pH 4’te 
boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

%53 Pamuk %47 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 
Sonrası Görselleri 

Standart 
Boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

pH 10’da 
boyama130°

C Sarı Kırmızı 
 

Mavi 
 

Siyah 

pH 4’te 
boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

%55 Pamuk %45 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 
Sonrası Görselleri 

Standart 
Boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi Siyah 

pH 10’da 
boyama130°

C Sarı Kırmızı 
 

Mavi 
 

Siyah 

pH 4’te 
boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

%60 Pamuk %40 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 
Sonrası Görselleri 

Standart 
Boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

pH 10’da 
boyama130°

C Sarı Kırmızı 
 

Mavi 
 

Siyah 

pH 4’te 
boyama 
130°C Sarı Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

 
Çalışma kapsamında pH 10 ve pH 4’te boyama yapıldığında birbirinden farklı renkler 

çıktığı görülmüştür. Renk kuvvet değerleri Şekil 2’de verilmiştir. 
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TABLO II. PAMUK/POLİESTER KUMAŞLARIN, İŞLETMEDE SIKÇA KULLANILAN FARKLI 
DİSPERS BOYARMADDELER İLE BOYAMA İŞLEMLERİ SONRASI ELDE EDİLEN RENKLER 

%53 Pamuk %47 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 
Sonrası Görselleri 

Standart 
Boyama 
130°C 

 
Sarı 

 
Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

pH 10’da 
boyama130

°C 
 

Sarı 
 

Kırmızı 
 

Mavi 
 

Siyah 
pH 4’te 
boyama 
130°C 

 
Sarı 

 
Kırmızı 

 
Mavi 

 
Siyah 

 
Çalışma kapsamında pH 10 ve pH 4’te boyama yapıldığında birbirinden farklı renkler 

çıktığı görülmüştür. Renk kuvvet değerleri Şekil 3’de verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Şekil 3. İşletmede sıkça kullanılan farklı dispers boyarmaddeler ile 130°C’de boyanan 

numunelerin standart numuneye göre renk kuvvet değerleri. 

 

 
 
Şekil 2. PH aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers boyarmaddeler ile 130°C’de boyanan 

numunelerin standart numuneye göre renk kuvvet değerleri. 
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TABLO III. PAMUK/POLİESTER KUMAŞLARIN, PH ARALIĞI GENİŞ VE PEROKSİT DAYANIMI 
OLAN DİSPERS BOYARMADDELER İLE BOYANDIKTAN SONRA FARKLI BİR İNDİRGEN İLE 

YIKAMA SONRASI ELDE EDİLEN RENKLER 
%53 Pamuk %47 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 

Sonrası Görselleri 
Standart 
Boyama 
130°C Sarı Kırmızı Mavi Siyah 

pH 10’da 
boyama13

0°C Sarı Kırmızı Mavi Siyah 
pH 4’te 
boyama 
130°C Sarı Kırmızı Mavi Siyah 

 
Çalışma kapsamında pH 10 ve pH 4’te boyama ve farklı bir indirgen ile yıkama sonrası 

birbirinden farklı renkler çıktığı görülmüştür. Renk kuvvet değerleri Şekil 4’te verilmiştir. 
 

 
 

TABLO IV. PAMUK/POLİESTER KUMAŞLARIN, PH ARALIĞI GENİŞ VE PEROKSİT DAYANIMI 
OLAN DİSPERS BOYARMADDELER İLE FARKLI SICAKLIKTA BOYAMA İŞLEMLERİ SONRASI 

ELDE EDİLEN RENKLER 
%53 Pamuk %47 Poliester Karışımı Kumaşların Boyama 

Sonrası Görselleri 
Standart 
Boyama 
110°C Sarı 

 
Kırmızı 

 
Mavi Siyah 

pH 4’te 
boyama 
110°C Sarı 

 
Kırmızı 

 
Mavi Siyah 

 
Çalışma kapsamında pH 10 ve pH 4’te, farklı sıcaklıkta boyama yapıldığında birbirinden 

farklı renkler çıktığı görülmüştür. Renk kuvvet değerleri Şekil 5’te verilmiştir. 
 

 

 
Şekil 4. PH aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers boyarmaddeler ile 130°C’de boyanan 

numunelerin, farklı bir indirgen ile yıkandıkran sonra standart numuneye göre renk kuvvet 
değerleri. 
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Karışım kumaşların boyanmasında pH aralığı geniş ve peroksite dayanıklı boyarmaddeler 

kullanılarak, hem standart boyamaya gore daha kuvvetli renkler elde edilmiş hemde tek 
banyoda ön işlem ve boyama gerçekleşmiştir. Standart boyama ve tek banyoda yapılan 
boyama işlemi ile elde edilen renklere ışık haslığı testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
Tablo 5’te verişmiştir. 

 
TABLO V. KUMAŞLARIN PH ARALIĞI GENİŞ VE PEROKSİT DAYANIMI OLAN DİSPERS 

BOYARMADDELER İLE BOYAMA İŞLEMLERİ SONRASI IŞIK HASLIĞI DEĞERLERİ 
 

Numune Adı Renk Adı Proses Işık Haslığı 
%40CO 
%60PES 

Sarı İşletme 7 
pH 10 7 
pH 4 6/7 

%40CO 
%60PES 

Kırmızı İşletme 6/7 
pH 10 6/7 
pH 4 6 

%40CO 
%60PES 

Mavi İşletme 7 
pH 10 7 
pH 4 5 

%40CO 
%60PES 

Siyah İşletme 3 
pH 10 2 
pH 4 2 

%50CO 
%50PES 

Sarı İşletme 7 
pH 10 6/7 
pH 4 6/7 

%50CO 
%50PES 

Kırmızı İşletme 6/7 
pH 10 6/7 
pH 4 6/7 

%50CO 
%50PES 

Mavi İşletme 7 
pH 10 7 
pH 4 5/6 

%50CO 
%50PES 

Siyah İşletme 3 
pH 10 2/3 
pH 4 2/3 

%53CO Sarı İşletme  7 

 

 
Şekil 5. PH aralığı geniş ve peroksit dayanımı olan dispers boyarmaddeler ile 110°C’de boyanan 

numunelerin standart numuneye göre renk kuvvet değerleri. 
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%47PES pH 10 7 
pH 4 6/7 

%53CO 
%47PES 

Kırmızı İşletme  6/7 
pH 10 6/7 
pH 4 6 

%53CO 
%47PES 

Mavi İşletme  7 
pH 10 7 
pH 4 5 

%53CO 
%47PES 

Siyah İşletme  3 
pH 10 2 
pH 4 2 

%55CO 
%45PES 

Sarı İşletme  7 
pH 10 7 
pH 4 6/7 

%55CO 
%45PES 

Kırmızı İşletme  6/7 
pH 10 6/7 
pH 4 6/7 

%55CO 
%45PES 

Mavi İşletme  7 
pH 10 7 
pH 4 6 

%55CO 
%45PES 

Siyah İşletme  3 
pH 10 2/3 
pH 4 2/3 

%60CO 
%40PES 

Sarı İşletme 7 
pH 10 7 
pH 4 6/7 

%60CO 
%40PES 

Kırmızı İşletme 6/7 
pH 10 6/7 
pH 4 6 

%60CO 
%40PES 

Mavi İşletme  7 
pH 10 7 
pH 4 5 

%60CO 
%40PES 

Siyah İşletme  3 
pH 10 2 
pH 4 2 

 
Tablo 5 incelendiğinde pamuk/poliester karışımı kumaşların haslık değerlerinin birbirine 

yakın sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 
 

IV. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada işletme şartlarında uzun süren proseslerde ağartma ve boyama işlemleri 
yerine direkt tek banyo prosesinin kullanılması araştırılmıştır. İşletme standartlarında elde 
edilen renklerin kuvvet değerleri ile çalışma kapsamındaki renklerin kuvvet değerleri 
karşılaştırılmıştır. Tek banyoda yapılan çalışma sonunda pH 4’teki renk değerleri işletme 
standartlarındaki ve pH 10’daki değere göre daha kuvvetli çıkmıştır. Işık haslığı sonunda elde 
edilen değerlerin birbirine yakın çıktığı görülmüştür. Tekstil sektöründe harcanan su ve enerji 
miktarları göz önüne alındığında alternatif metotların geliştirilmesi gerekmektedir. 
Gerçekleşen çalışma ile ön işlem ve boyama adımının tek banyoda gerçekleşmesi, su ve enerji 
tasarrufu sağlayacağı sonucuna varılmaktadır. 
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Özet: İstanbul metropolünde içme ve kullanma suyu talebi büyük oranda yüzeyde bulunan su 
rezervuarlarından sağlanmaktadır. Şehrin kuzeyinde yer alan ve geniş alanları kapsayan, kente 
içecek su temin eden havza alanları içinde bulunan geniş su yüzeyleri İstanbul şehri için hayati 
önem ifade eden doğal kaynaklardır. Fakat Mega projeler, İstanbul şehrinin cazibesini arttırıp 
yeni göçlerle kent nüfusunun artışını tetiklemektedirler. Artan nüfus popülasyonu, İstanbul’un 
akciğerleri olarak tabir edilen Kuzey Ormanları’nın özellikle de içme suyu havzalarının 
üzerinde yapılaşma baskısı kurarak kentin doğal su kaynakları üzerinde tehdit unsuru 
oluşturmaktadır. Mega proje olan Kanal İstanbul güzergahı itibari ile Avrupa yakasında 
bulunan içme suyu havzaları ile kesişmektedir. Kuzey Ormanları ile kaplı Terkos Havzası’nın 
Kanal Projesi ile ne kadar etkileşimde olduğunun ve Kanal İstanbul Projesi’nin temelinde bir 
ulaşım projesi olmasından kaynaklı havza üzerinde çevresel etkilerinin tespiti amacıyla 
İSKABİS yardımı ile havza koruma kuşakları ve kanal projesinin güzergahı Microstation 
programında süperpoze edilip analiz paftaları üretilmiştir. Kanal projesinin gerçekleşmesi ile 
731,1 km2 alana sahip olan Terkos Havzası’nın 23,62 km’lik çevresel uzunluğa sahip 19,36 
km2’lik bir alanının havza özelliğini yitireceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kanal İstanbul, İçme Suyu Havzaları, Terkos Havzası 

Abstract: In metropolis of Istanbul drinking and utility water demand is mostly provided from 
the water reservoirs on the surface. The wide water surfaces that covering large areas in the 
basin which located in the north of the city and supplying drinking water to the city are natural 
resources of vital importance for the city of Istanbul. However, Mega projects increase the 
attractiveness of the city of Istanbul and trigger the augmentation in the population of the city 
with new migrations. The increasing population is posing a threat to the natural water resources 
of the city by putting pressure on the Northern Forests, which are called the lungs of Istanbul, 
especially on the drinking water basins. The route of Canal Istanbul, which is a mega project, 
it intersects with the drinking water basins on the European side. In order to determine how 
much the Terkos Basin, covered with Northern Forests, interacts with the Canal Project and the 
environmental effects on the basin due to the fact that the Canal Istanbul Project is a 
transportation project at the base, with the help of ISKABIS, the watershed protection zones 
and the route of the canal project were superposed in Microstation program and analysis sheets 
were produced. If the Canal Project is realized, it has been concluded that Terkos Basin, which 
has an area of 731.1 km2, will lose its basin feature with an area of 19.36 km2 with a peripheral 
length of 23.62 km. 
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I. GİRİŞ 

İstanbul ilinin yüzölçümü olarak en büyük, içme suyu ve su potansiyeli olarak da kentin 
tamamının yaklaşık % 20’lik su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan ikinci büyük havzası 
olan Terkos Havzası’nın, Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleşmesi ile havza koruma 
kuşaklarında ne kadarlık alan kayıplarının meydana geleceği ve bu kayıpların öneminin 
vurgulanmasını amaçlayan bu çalışmada öncelikle Kanal Projesi’nin en nihayetinde bir ulaşım 
projesi olmasından kaynaklı ulaşımın çevresel etkileri, su kirliliği, havza tanımı ve havza 
koruma kuşakları ile KİP’in (Kanal İstanbul Projesinin) teknik özelliklerinin genel olarak 
açıklanması çalışmayı daha anlamlı kılacaktır. 

Kendine özgü özelliklere sahip bir habitat ortamında belirli canlı topluluklarından oluşmuş 
bir yaşam birliğinde, kendi içinde ve çevresi ile dinamik ve dengeli bir sirkülasyon ile madde 
ve enerji döngülerinin devam ettiği bir varoluş olan ekolojik sistem [1, 2] geçirgenliği olmayan 
yapılaşmış ve betonlaşmış çevre düzeni içinde dengesini kaybetmekte ve yeniden denge 
oluşturma çabası içine girmektedir [3]. Ulaşım sektörü projeleri spesifik olarak kentsel 
alanlarda yolcu ve yük taşımacılık taleplerini arttırsa da bu faaliyetler sonucunda artan 
motorizasyon ve trafik problemlerine neden olarak ekolojik ve çevresel denge düzenini 
değiştirmektedir [4].  

Ulaştırma sistemlerinin yapım aşamalarında doğal arazileri tüketmesi ve bölmesi, işletme 
aşamasındaki kazalar, hava ve gürültü kirliliği oluşturarak oluşan karbondioksit nedeniyle 
küresel ölçekte iklim değişikliğinin meydana getirmesi ve ekolojik dengenin temeli olan doğal 
su yollarını yok ederek su kaynaklarını tehdit etmesi gibi birçok sebepten dolayı ulaştırma 
sektörü git gide çevre sorunları ile daha da bağlantılı hale gelmektedir [2, 4, 5]. 

Ulaşımın çevresel etkilerinden su kirliliği; zararlı kimyasallar içeren atık suların yeterli arıtma 
prosedüründen geçirilmeden ya da hiçbir şekilde arıtılmadan göl, okyanus, nehir, deniz ve 
yeraltı sularını barındıran havzalara boşaltılmasıyla, havza çevrelerinde veya iç kesimlerinde  
yaşamını sürdüren canlılara zarar vererek çeşitli türlerin ve habitatların yok olması olarak 
tanımlanmaktadır [6]. Dünya’da her 9 kişiden 1’i temiz içme suyuna erişemezken, 3 kişiden 1’i 
hijyenik koşullar altında erişemiyor. “Gelişme sürecinde olan ülkelerin %80’i, kanalizasyon 
atıksularını doğrudan su kaynaklarına akıtmaktadır. Sanayi sektörü, yaklaşık 300-400 milyon 
ton atığı sulara dökmektedir” [7]. 

Havza Planlaması ve Yönetimi birçok farklı disiplinin katkısı ile gerçekleştirildiğinden havza 
kavramı farklı yönlerden ele alınmaktadır. Havza terimsel olarak, “dağ veya tepelerle 
sınırlanmış, suları aynı denize akan kara parçası”, “deniz boyunca uzanan kıyı”, “bölge, 
mıntıka” anlamlarını ifade etmekle beraber Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde ise havza 
tanımı; “bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yer altı suyu haznesi gibi bir su kaynağını 
besleyen yer altı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamıdır” [8], (Şekil 1). Bu 
tanımlamalar ile beraber İSKİ yönetmeliğinde ise havza, “içme ve kullanma sularının temin 
edildiği ve edileceği yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanı” olarak 
tanımlanmaktadır. 
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Havza, “doğal sınırları içinde, iklim, jeoloji, topografya, flora ve faunanın havza suları ile 

etkileşim içinde olduğu, bu faktörlerden herhangi birinde doğal olarak ya da insan etkisiyle 
meydana gelecek bir değişikliğin, diğer faktörleri ve havzanın tümünü etkilediği bir birim 
oluşturmaktadır. Bu özellikleri ile havza, doğal sınırları içerisinde bir ekosistem 
oluşturmaktadır” [3]. 

Havza koruma kuşakları ile ilgili genel tanımlamalar (Şekil 2) için ilk kez 1984 yılında 
çıkarılan farklı yıllarda farklı adlarla güncellenen fakat günümüzde “İSKİ İçmesuyu Havzaları 
Yönetmeliği” adı ile yürürlükte olan yönetmeliğin 4. Maddesine bakıldığında; Mutlak 
Koruma Alanı: “İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller 
etrafında en yüksek su seviyesinde, su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 
metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın, havza sınırını aşması halinde mutlak 
koruma alanı havza sınırında son bulur,” Kısa Mesafeli Koruma Alanı: “Mutlak koruma alanı 
üst sınırından itibaren yatay 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın, havza 
sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur,” Orta Mesafeli 
Koruma Alanı: “Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 metre 
genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın, havza sınırını aşması halinde orta mesafeli 
koruma alanı havza sınırında son bulur,” Uzun Mesafeli Koruma Alanı: “Orta mesafeli 
koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan 
bütün kara alanıdır,” şeklinde havza koruma kuşaklarının tanımları yapılmıştır [9].  

 

 

 
Şekil 1. Havza topoğrafyası [15]. 

 

 

Şekil 2. Havza koruma kuşakları [10]. 
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İstanbul Metropolünde mevcut boğaz geçişine alternatif bir kanal fikri İstanbul’a egemen 
olan uygarlıklar tarafından dönem dönem gündeme alınmıştır. Roma döneminden başlamak 
üzere özellikle bölge de Osmanlı hakimiyetinin başlaması ile 15. yüzyıldan günümüze kadar 
pek çok kez kanal fikri ortaya atılmıştır. Birçok imparator ve padişah eskiten proje 5 asır sonra 
farklı amaçlar doğrultusunda tekrar gündeme gelmiştir [11, 12, 13]. 27 Nisan 2011 de dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa yakasında Karadeniz-Marmara Denizi 
arasında İstanbul Boğazına alternative bir su-yolu oluşturulması maksadı ile “Çılgın Proje” adı 
altında tekrar gündeme getirilmiş ve kamuoyuna lanse edilmiştir (Şekil 3). 

 
 
Kanal İstanbul Projesi Nihai ÇED Raporunda projenin amacı; “İstanbul Boğazı içerisinde 

bulunan gemi hareketliliğinden kaynaklı baskıyı azaltmak ve gerçekleşmesi muhtemel 
olabilecek olan deniz kazalarının yaşanmasını önleyerek boğazda can, mal, seyir ve çevre 
güvenliğini hem ülkemiz için hem de Türk Boğazlarını kullanan diğer ülkeler için sağlamak, 
İstanbul Boğazı’ndaki kültürel yapıyı koruma altına alarak gemi sayısını minimize etmek, tek 
yönlü trafik sebebiyle boğazın kuzey ve güney girişlerinde uzun süreli beklemeler yapan 
gemiler için bir alternatif yaratmak olarak” belirtilmiştir [14]. Proje yaklaşık 45 km uzunluğa 
sahip, minimum taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olan tek yöne sahip bir su 
yoludur. Kanal üst genişliği kanal şevlerine göre değişkenlik gösterip minimum 360 metredir. 
Kanalın yüzeyde en geniş yeri KN 02+500 de Küçükçekmece Gölü girişinde olup 1453 
metredir. Karada en geniş kanal kesiti KN 27+300 de olup tabanı 440 m, su yüzü genişliği 600 
metre ve şev üstleri uzaklık 1050 metre olarak tasarlanmıştır [14].  

 

II. TERKOS HAVZASI ve ANALİZ YÖNTEMİ 

Her çağda jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı ayrı bir öneme sahip olan  İstanbul 
şehrinde içme ve kullanma suyu talebi büyük oranda yüzeyde bulunan su rezervuarlarından 
sağlanmaktadır. Şehrin kuzeyinde yer alan ve geniş alanları kapsayan, kente içecek su temin 
eden havza alanları içinde bulunan geniş su yüzeyleri İstanbul şehri için hayati önem ifade eden 
doğal kaynaklardır. 5461 km2 lik yüzölçümüne sahip olan İstanbul il sınırlarında toplam havza 
alanları göl alanları dahil toplamı 2699,26 km2 dir. İçme Suları Havzaları il yüzölçümünün 
%49’unu kaplamaktadır. [16, 17]. 
İstanbul’un su ihtiyacını temin eden il sınırları içerisinde yer alan içme suyu havzaları Asya 

yakasında Ömerli, Darlık, Elmalı Barajları; Avrupa yakasında ise Terkos, Büyükçekmece, 
Alibey ve Sazlıdere Baraj Havzalarıdır (Şekil 4). Tablo I’de bu su kaynaklarının hizmete giriş 
yılları,  yıllık verimleri, azami hacimleri ve havza alanları verilmiştir [17, 18]. 

 

 
Şekil 3. Kanal İstanbul güzergahı [14]. 
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Terkos Gölü; İstanbul’un yaklaşık 40 km kuzeybatısında 3.Havalimanının 2.5 km batısında 

yer alan en derin noktasında kotu -5.00 m olan, Karadeniz sularının karaya doğru ilerleyip bir 
koy meydana getirmesi ve bu koyun zaman içinde kıyı seti ile deniz bağlantısının kesilmesi 
oluşan bir kıyı set gölüdür. 1883 yılında, Istranca Deresinin Terkos Gölü kenarından 
Karadeniz’e açılan ağzı bir regülatörle kapatılarak göl kotu +3.25 m’ye yükseltilmiş; Terkos, 
İstanbul’un içme ve kullanma suyu için su rezervi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1972 
yılında kapaklı bir regülatör yapılarak en yüksek kotu +4.50 m’ye çıkarılmıştır. Fındık Dere, 
Deli Yunus deresi ve çok sayıda akar su ile beslenen Terkos’un, 41.7 km² su alanı olup en derin 
yeri 11 metredir. [19]. 

Havzada yapılan su analiz sonucuna göre toplam; 21 adet parametrenin 17 adedinin 1. sınıf, 
2 adedinin 2. sınıf, 2 adedinin ise 3. sınıf su kalitesinde olduğu belirlenmiştir. Yüzeysel Su 
Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine göre mevcut su kalitesi 1. sınıf olarak nitelendirilebilir [20]. 

TABLO I. İSTANBUL’UN SU KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ  
 

Su Kaynağı 
Hizmete 
Giriş Yılı 

Yıllık Verim 
(milyon 
m3/yıl) 

Azami Hacmi 
(milyon 
m3/yıl) 

Havza 
Alanı 
(km2) 

Göl 
Alanı 
(km2) 

Ömerli Barajı 1972 220 235,3 608,7 21,24 
Darlık Barajı 1989 97 107,5 207,2 6 
Elmalı 1-2 Barajları 1983-1950 15 9,6 83,4 1,12 
Terkos Barajı 1883 142 162,3 731,1 41,7 
Alibeyköy Barajı 1972 36 34,1 153,5 4 
Büyükçekmece 
Barajı 

1989 100 148,9 631,8 29 

Sazlıdere Barajı 1998 55 88,7 168,7 11,8 

 

 
Şekil 4. İstanbul içmesuyu havzaları (MicroStation programında İSKABİS yardımı ile bu çalışma 

kapsamında üretildi, 2022). 
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Terkos Havzası; İstanbul yüzölçümünün 731.1 km2 lik bir alanını kaplamakta olup su 

potansiyeli olarak kentin tamamının yaklaşık % 20’lik su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede 
olan ikinci büyük havzasıdır [19]. Şekil 5’te Terkos Gölü ve Havzasının koruma kuşakları ve 
havza içinde yer alan yerleşim birimlerinin koordinatlı paftası gösterilmektedir. 

Terkos Havzası ve koruma kuşakları kanal projesinin güzergahı ile Microstation programında 
İSKABİS (İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi) yardımı ile süperpoze edilip Kanal İstanbul Projesinin 
havza kuşaklarına ne kadar temas ettiği analiz edilecektir. Şekil 6’da gösterilen pafta üzerinde 
analizler yapılmak üzere bu çalışma kapsamında oluşturulmuştur. 

 

 

 

 
Şekil 5. Terkos havzası (MicroStation programında İSKABİS yardımı ile bu çalışma kapsamında üretildi, 

2022). 
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III. ANALİZLER 

 

Kanal Projesi etki alanı ile Terkos Havzası’nın max su kotu seviyesi; 0,37 km’lik çevresel 
uzunluğa sahip 0,0056 km2 lik bir alanda kesişmektedirler. Göl alanının 0,56 ha’lık bir alanı 
devre dışı kalmaktadır (Şekil 7). 

 

 
Şekil 6. Terkos havzası ile kanal güzergahı kesişimi (MicroStation programında İSKABİS yardımı ile bu 

tez çalışması kapsamında üretildi, 2022). 

 

 
Şekil 7. Kanal projesinin etki alanının terkos havzası max. su kotu ile kesişimi.  
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Terkos Havzasının 30,61 km2 lik  alana sahip mutlak koruma kuşağı, Kanal projesi etki alanı 

ile 2,52 km lik çevresel uzunluğa sahip 0,2824 km2 lik bir alanda kesişmektedir. Terkos Havzası 
mutlak koruma kuşağının 28,24 ha’lık kısmı havza koruma alanı özelliğini yitirecektir(Şekil 8).  

 
 

 
 
Terkos Havzasının 54,29 km2 lik  alana sahip kısa mesafeli koruma kuşağının 9,64 km lik 

çevresel uzunluğa sahip 2,622 km2 lik bir alanı Kanal projesi etki alanı ve çalışma alanında 
kalmaktadır. Terkos Havzası kısa mesafeli koruma kuşağının 262,2 ha’lık kısmı devre dışı 
kalacaktır (Şekil 9). 

 

Şekil 8. Kanal projesinin etki alanının terkos havzası mutlak koruma kuşağı ile kesişimi. 
 

 

 

Şekil 9. Kanal projesinin etki ve çalışma alanının terkos havzası kısa mesafeli koruma kuşağı 
ile kesişimi. 
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Terkos Havzasının 53,36 km2 lik  alana sahip orta mesafeli koruma kuşağının 15,04 km lik 

çevresel uzunluğa sahip 6,92 km2 lik bir alanı Kanal projesi etki ve çalışma alanında 
kalmaktadır. Terkos Havzası orta mesafeli koruma kuşağının 692 ha’lık kısmı devre dışı 
kalacaktır (Şekil 10). 

 

 
Terkos Havzasında, uzun mesafeli koruma kuşağından (2000 m’den başlayıp) havza sınırına 

kadar olan alan 551,17 km2 olup bu alan;  Kanal İstanbul Projesi güzergahı, etki ve çalışma 
alanı ile 23,62 km uzunluğunda 9,53 km2 lik bir alanda kesişmektedir. Terkos Havzası uzun 
mesafeli koruma kuşağından havza sınırına kadar olan  953 ha’lık kısmı havza özelliğini 
kaybedecektir (Şekil 11). 

 

 

Şekil 10. Kanal projesinin etki ve çalışma alanının terkos havzası orta mesafeli koruma 
kuşağı ile kesişimi. 

 

 

Şekil 11. Kanal projesinin etki ve çalışma alanının terkos havzası uzun mesafeli koruma 
kuşağı ve havza sınırı ile kesişimi. 
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IV. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

 

 
Yapılan analizler sonucu bir bütün olarak Tablo II’de verilmiştir. 731,1 km2 lik havza alanına 

sahip Terkos Havzası, Kanal projesi gerçekleşirse 23,62 km lik çevresel uzunluğa sahip 19,36 
km2 lik alanı havza özelliğini kaybedecektir. Bu havza alanının %2.6’sına tekabül etmektedir. 
Tablo I’de yıllık su verimi 142 milyon m3 olarak verilen Terkos Havzasının 3.7 milyon m3 lük 
kısmı yok olacağı anlamına gelmektedir. Kanal projesi, havzanın sadece karasal kısmı üzerinde 
değil max.su kotu seviyesine de nüfuz etmesi ile  Terkos Baraj Gölü alanı, çok kısa bir sürede, 
gerekli önlemler alınmazsa içme-suyu kaynağı olma özelliğini yitireceği anlaşılmaktadır. 

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine göre mevcut su kalitesi 1. sınıf olarak 
nitelendirilebilen Terkos, Kanal Projesi’nin çalışma ve etki alanında kalması ile su kirliliğine 
maruz kalabilir. 

Kanal İstanbul Projesi de temelinde bir ulaşım projesi olduğundan bu ulaştırma sisteminin; 
yapım aşamasında doğal arazileri tüketmesi ve bölmesi, inşa ve işletme aşamalarında hava, su 
ve gürültü kirliliği oluşturması, mikro ölçekte bölgenin iklimi üzerinde değişikliklere sebebiyet 
verebileceği anlaşılmakla beraber Kanal Projesinin içme suyu havzalarının, ormanlık alanların, 
tarım alanlarının vb. doğal yapı üzerinde meydana getireceği tahribat sadece bu ulaşım aksının 
güzergahından dolayı değil aynı zamanda ulaşımın erişebildiği  her yerde arazi kullanımını da 
değiştirmesi ile bağlantılıdır. 

 
V. SONUÇ 

Başta ulaşım ile ilgili kararlar olmak üzere yatırımsal kararlar kent makro-formunu 
belirleyen en önemli kararlardan olduğundan büyük çaplı kent yatırımlarının ilgili plan ilke ve 
kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kararlar kaçak yapılaşmaya olan 
iştahı arttırarak cazibe merkezlerini kentin ormanlık ve yeşillik bölgelerine doğru çeken 
dinamikler olarak önümüze çıkmakta ve su havzalarını tahrip ederek yok olmasına kadar ki 
sürecin tetikleyicisi olmaktadır. 

Kanal Projesinin gerçekleşmesi ile; şehrin tamamının yaklaşık %20 lik su ihtiyacını 
karşılayabilecek kapasitesi olan göl alanı dahil havza toplam yüzölçümü 731.1 km2 olan  Terkos 
Baraj Havzasının 23,62 km lik çevresel uzunluğa sahip 19,36 km2 lik alanı havza özelliğini 
kaybedecektir. Bu da yıllık su verimi 142 milyon m3 olarak verilen Terkos Havzasının 3.7 

TABLO II. TERKOS HAVZASININ KANAL PROJESI ILE KESIŞIMI  
                    

  

Max. Su 
Kotu 

Seviyesi 
Alanı  

Mutlak 
Koruma 

Alanı  

Kısa 
Mesafeli 
Koruma 

Alanı  

Orta 
Mesafeli 
Koruma 

Alanı  

Uzun 
Mesafeli-

Havza 
Sınırına 

kadar Alanı  

Toplam 

Terkos Havzası  
(km2) 

41,7 30,61 54,29 53,36 551,17 731,1 

 
     

 

Kanal Projesi 
ile Kesişim 
(km2) 

0,0056 0,2824 2,622 6,92 9,53 19,36 

Kesişim 
Alanının 
Çevresel 
Uzunluğu (km) 

0,37 2,52 9,64 15,04 23,62 23,62 
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milyon m3 lük kısmının yok olacağı anlamına gelmektedir. Analizlerden elde edilen bir diğer 
sonuç ise projenin maksimum su kotu seviyesine etki etmesi ile Terkos Baraj Gölü’nün de risk 
altında olduğunu göstermektedir. 

Kanal Projesinin Havzalar üzerindeki çevresel etkilerini tam olarak anlayabilmek için 
özellikle kanal güzergahının geçtiği Avrupa yakasında bulunan diğer içme suyu havzaları olan 
Sazlıdere, Büyükçekmece ve Alibey Havzaları üzerinde de detaylı analizler yapılmalıdır. Bu 
analizlerde havza koruma kuşaklarındaki ormanlık, tarım ve mera alanlarında meydana gelecek  
değişiklikler, su, hava, gürültü kirliliği ve iklim değişiklikleri de analiz edilip incelenirse Kanal 
İstanbul Projesinin İçme suyu havzaları üzerindeki çevresel etkileşimleri bütünsel bir 
yaklaşımla tespit edilebilecektir. 
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Özet: Bu bildiride dezenformasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak ele alınan yalan haberle 
mücadele araçları yakın dönem araştırma bulguları ele alınarak incelenmekte, ayrıca yalan 
haberle mücadelenin etik temellendirmesi yapılmaktadır. Yalan haberle mücadele araçları 
algoritmik çözümler; düzeltici çözümler, yasal çözümler; psikolojik çözümler başlıkları altında 
sınıflandırılabilir. Sahte hesapların saptanması ve önlem alınması, güvenilir kaynaklardan 
doğru haberin ön plana geçirilmesi, yankı odalarına gerçekliğin farklı boyutlarını yansıtan 
görüşlerin sirayet etmesinin sağlanması gibi araçlar algoritmik çözümler arasında 
değerlendirilebilir. Yalan haberin doğru haber içinde boğulması ve doğruluk denetimi gibi 
araçlar düzeltici çözümler arasında değerlendirilebilir. Almanya’da Sosyal Ağ Uygulama 
Yasası, Filipinler’de Cumhuriyet Yasası, Fransa’da Yalan Haber Yasası, ülkemizde ise Sosyal 
Medya Yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun yasal çözümlere örnek oluşturur. Bilişsel ve psikolojik özelliklerimizi göz önünde 
bulundurarak geliştirilen araçlar, psikolojik çözümler başlığı altında değerlendirilebilir. 
Örneğin yalan haber düzeltilirken o haberdeki yalanı çağrıştırıcı ifadeyi tekrarlamadan bunu 
yapma önerisi; yalan haber düzeltildikten sonra ise fotoğraflarla desteklenen, mümkün 
olduğunca basit, kolay okunur, anlaşılır, yeni, pozitif doğru bilgi koyma önerisi bu çerçevede 
ele alınabilir. Teknolojinin, dezenformasyonun yayılım hızını ve etki alanını artıracak koşullar 
sağlamasıyla beraber yalan haberle mücadele, birçok kurum ve bireyin gündeminde merkezi 
bir yer işgal etmeye başlamıştır. Öte yandan, rakip olarak gördüklerinden yayılması olası yalan 
haberlere karşı önlem almaya çalışan kimi kişi ve kurumların, kendi amaçları doğrultusunda 
yalan haber yaymayı meşru gördükleri anlaşılmaktadır. Örneğin Almanya’daki silahlı çatışma 
el kılavuzunda, hasmın direnme iradesini kırmak üzere ve askeri disiplinine etki etmek üzere 
yalan bilgi yayarak siyasi ve askeri tesirde bulunmak meşru görülmektedir. Bu yaklaşım, 
Makyavelci bir tutumu yansıtmaktadır. Hakka ve cana saygı kaydıyla hakikat arayışını esas 
alan, idrak edilmesi farklılık gösterebilse bile insana dair genellenebilir bir ilkenin varlığını 
kabul eden yaklaşım ise böyle bir tutumdan uzak durmayı gerektirir. Bu genellenebilir etik ilke; 
madde biriktirmek, rahat/haz içinde yaşamak/yaşatmak, ideoloji yaymak, bulunduğu koşullara 
uyum sağlamak gibi amaçlarla kişiyi, insanları manipüle etmeye, boyunduruk altına almaya, 
cana zarar vermeye iten yönelimleri, insanlık potansiyelini ve aktivasyonunu düşüren eğilimler 
olarak kabul eder. Bu etik kabulü esas alan bir yönelimle hareket eden insanlar, kaynakları, 
birbirlerini kandırarak yönlendirmeye değil, bilakis, hakikati keşfetmeye, kendini ve 
başkalarını yanılsamaya sürükleyen yönelimlerin üstesinden elbirliğiyle gelmeye, doğruluk 
kültürünü inşa etmeye yönelecek şekilde kullanır. Yalan haberle mücadele etmenin en etkili 
yollarından biri, mikrodan makroya, insanı doğruya yönelmekten uzaklaştıran etkenleri 
keşfederek karşısında mücadele etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yalan haber; Dezenformasyon; Etik 
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Abstract: This study, based on the findings of recently published research, examines the means 
of combatting fake news as a part of the struggle against disinformation and explores the ethical 
grounds of combatting fake news. Combatting fake news covers algorithmic, corrective, legal 
and psychological solutions. Algorithmic solutions include such measures as neutralizing the 
fake accounts, making the true news more visible and accessible, and letting the diverse 
dimensions of reality penetrate the echo chambers. Corrective solutions include such measures 
as drowning fake news in true news and fact-checking. Legal solutions include such measures 
as Germany’s Network Enforcement Act, Philippines’ Republic Act, France’s Fake News Law, 
and Türkiye’s Social Media Law. Psychological solutions include mainly those measures 
utilizing findings on the cognitive and psychological traits and predispositions. For example, 
the proposal to correct fake news without repeating any of its evocative items, and by using 
supportive photos, easy-to-read fonts/format, easy-to-understand content, and positive true 
information covering some novelty. As technological developments enabled fake news to be 
far-reaching in quite a short time, combatting fake news has become a central issue for a good 
many institutions and individuals, but sometimes with double standards. Many individuals and 
institutions condemn fake news when the perceived rivals/adversaries are the disinformers, not 
themselves. For example, German law of armed conflict manual holds spreading false 
information as permissible against the perceived adversaries. This appears to be an extension 
of Machiavellian approach. An alternative is the acknowledgment of a principle that can be 
generalized to all human, but sometimes through slightly different epiphanies such as the 
following principle: “Haq (divine, right, justice) and life have to be respected, being a 
precondition for exploring the haqiqa (truth, reality), which should be central to human life”. 
This generalizable ethical principle holds the orientations pushing an individual to harm life, 
manipulate and enslave people —with such purposes as accumulating matter, living and/or 
making some others live in comfort/pleasure, spreading ideology, and/or conforming/adapting 
to the conditions- as the tendencies lowering the potential and activation of humanness. Those 
humans who act with an orientation based on this ethical principle would not use the resources 
for manipulating each other through deception, but for exploring the haqiqa, for collaboratively 
overcoming the tendencies leading oneself and others to illusion, and for constructing a culture 
of truthfulness. One of the most effective ways of combatting fake news is exploring and 
struggling against the factors moving the human away from an orientation towards the 
truth/reality. 

Keywords: Fake news, Disinformation, Ethics 

I. GİRİŞ 

ALAN haber, yeni bir olgu değilse de Donald Trump’ın medyatik bir şekilde yalan haberden 
şikayetçi olması ile beraber, konuya dair ilgi ve araştırmalar artmıştır. Yalan haber sadece 
siyasi amaçlarla değil, kimi zaman eğlenmek veya ticari kazanç elde etmek için de 

kullanılabilmektedir. Teknolojik gelişmelerle beraber içerik iletiminin maliyeti her geçen gün 
düşerken, mesajlar bilhassa sosyal medya üzerinden daha kısa sürede daha çok kişiye 
ulaşmaktadır. Bir araştırmada, yalan haberle, onun doğruluk denetiminin yapılmasından 
sonraki hali arasında 10-20 saat kadar zaman geçtiği, yalan haberin nispeten az sayıdaki aktif 
hesap üzerinden yayıldığı, doğruluk denetiminin yapılmış halinin ise hedef kitleye ulaşabilme 
ve yanlış olan intibayı doğrusuyla değiştirebilme hususlarında çoğu kez yeterince başarılı 
olmadığı aktarılmaktadır [1]. Yalan haberin yaygın etkisi, birçok kişi, devlet ve kuruluşun, 
yalan haberin de içinde bulunduğu dezenformasyon faaliyetlerini bir güvenlik sorunu olarak 
addederek, psikolojik savaş, hibrit savaş, psikolojik siber savaş, sınırsız savaş, bilgi savaşı gibi 
nispeten geniş bir çerçeveye oturtarak ele almasına yol açmaktadır [2, 3, 4, 5]. 

Yalan haberin kitleleri yanlış içerikle manipüle etme gücü göz önünde bulundurulduğunda, 
bu çalışmada, yalan haberin yayılmasının ardındaki etkenleri göz önünde bulundurarak, yalan 

Y
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haberle mücadele için benimsenen yol ve yöntemlere odaklanılmıştır. Bu amaçla konuya dair 
yakın dönem çalışmaların sonuçları ele alınmıştır. Ayrıca, önerilen etik ilkeler bağlamında 
kısa/uzun vadede benimsenebilecek müdahale araçları değerlendirilmiştir.  

‘Yalan Haber Üretimi ve Yayılımı’ bölümünde kavramsal çerçeve ve yalan haber yayılımını 
arttıran etkenler yer almaktadır. ‘Yalan Haberle Mücadele’ bölümünde yalan habere karşı 
müdahaleler ve stratejiler değerlendirilmektedir. ‘Etik Bakımından Değerlendirme’ 
bölümünde, önerilen temel etik ilkeler çerçevesinde izlenmekte olan ve gelecekte izlenebilecek 
yollar ele alınmaktadır. ‘Sonuç’ kısmında, yalan haberi önlemek ve yalan haberin etkisini 
azaltmak üzere başvurulan yollar özetlenmekte, doğruluk kültürünün yayılması için nasıl bir 
strateji izlenebileceği tartışmaya açılmaktadır.  

 
II. YALAN HABER ÜRETİMİ VE YAYILIMI 

Ireton ve Posetti [6], yalan haberle yakın kavramları değerlendirirken, bunların dez-
enformasyon, mal-enformasyon, mis-enformasyon olduğu sonucuna varır. ‘Bilgi bozukluğu’ 
çerçevesinde değerlendirilebilecek mis-enformasyon ve mal-enformasyonun kesişim kümesini 
dez-enformasyon başlığı altında ele alan Wardle ve Derakhshan’a [7] göre ‘dez-enformasyon’, 
yanlış bağlantı, sahte ve uydurma içerik, manipüle edilmiş içeriğe işaret etmektedir. Wardle’a 
[8] göre yanlış bilginin en yaygın türleri arasında ise parodi, çarpıtma, taklit, uydurma, hatalı 
ilişkilendirme, bağlamından koparma ve manipülasyon vardır. 

Yalan haberin ayırt edenlerini irdeleyen Sukhodolov ve Bychkova [9], yalan haberi, 
“biçimsel olarak gerçek haber gibi yazılan ancak tamamen veya kısmen düzmece olan haber 
olarak” olarak tanımlar. Jaster ve Lanius [10] ise yalan habere dair farklı tanımlamaların ortak 
noktasının, yalan haberde eksik olan iki unsur olduğuna işaret eder: hakikat ve doğru sözlülük. 
Zira yalan haber asılsızdır veya yanıltıcıdır. Ayrıca yalan haber, aldatmak veya palavra atmak 
üzere oluşturulur. 

Yalan habere atfedilen anlamlar farklılık gösterse de bu çalışmada yalan haberle kastedilen, 
haber formunda oluşturulan ve yayılan bozulmuş bilginin bilinçli olarak insanları aldatmak ve 
amaçlanan hedefler doğrultusunda yönlendirmek için oluşturulması ve yayılması olacaktır. 
Yalan haber, eğlence amacıyla veya belli ürünlerin satışını arttırmak, rakip şirketleri elimine 
etmek amacıyla da kullanılabilmekteyse de bu tebliğde siyasi hedefler doğrultusunda yalan 
habere başvurulmasına odaklanılacaktır. Mücadele araçları da bu sınırlar çerçevesinde 
değerlendirilecektir. 

Yalan haber konusunu daha iyi anlamak bakımından, öncelikle, insanın, bilginin temellerine 
dair eğilimlerinden bahsetmekte fayda vardır. Marsh ve Stanley’in [11] de belirttiği gibi, ilk 
olarak, bir bilgi gördüğümüzde, ortalama eğilimimiz, bu bilginin doğru olduğu yönündedir. 
İkincisi, bir bilginin gerçekliğini anlamak için kısayollar kullanırız (biçim, tekrar, aşinalık, 
yenilik, akışkanlık vb). Üçüncüsü, gelen bilgiyi yorumlarız (örneğin “karate yaparken 
kiremitlere vurdu”yu “karate yaparken kiremitleri kırdı” olarak yorumlayıp hatırlayabiliriz, 
kimi zaman boşlukları beklentilerimize ve/veya şemalarımıza uyacak şekilde doldururuz). 
Dördüncüsü, biliyor olma hissi, hatırlamaktan farklıdır (bildiğimizi düşündüğümüz şey birden 
aklımızda belirir; kimi zaman önceden hatalı/yalan olduğu ifade edilmişse bile veya kaynağı 
güvenilmez bulmuşsak bile zamanla kaynağı unutma eğilimimiz artar, kimi durumda yeni bir 
cümleye göre bu tür bilgiyi (zamanında hakkında yanlış uyarısının yapıldığı veya güvenli 
olmayan kaynaktan bilgiyi) daha sahici olarak değerlendirme eğilimi taşırız). Beşincisi, bilginin 
hafızada depolanması, gerektiğinde bu bilgiyi kullanabileceğimizin garantisi değildir 
(yanılsamalar, yanlılıklar, biçimsel öğeler ve benzeri etkenler gerçeklik değerlendirmemizi 
etkiler).  

Diğer bir nokta ise, algı ve bilgi işleme rotaları arasındaki bağa dairdir. Oyserman ve Dawson 
[12], geçmiş bir çalışmaya atıfla insanın bireyci zihniyeti ateşlendiği zaman görsel bir dizideki 
ayrıksı bir nesneyi daha rahat isimlendirebildiğini; kolektivist zihniyeti ateşlendiği zaman ise 
görsel dizide nesnelerin yerini daha rahat hatırlarken, ayrıksı olan görsel veya işitsel bilgiyi 

64



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

daha çok ihmal ettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, yazarlar, bilgiye dayalı soruları 
yanıtlamada daha çok zorlandığımızı, kimliğe dayalı soruları ise yanıtlamanın daha kolay 
olduğunu belirtirler. Dezenformasyon faaliyetlerinde, propaganda ve siyasi kampanyalarda, 
kültürel aidiyetin ve buna bağlı kimlik-tabanlı motivasyonumuzun sıklıkla kullanılabildiğine 
dikkat çekmekte ve konuya dair muhtelif örnek vermektedirler. Kültürel akışkanlık sağlayan 
(ki bu durumda sistematik akıl yürütme genelde geri plana düşmektedir) ve çağrışım yapılması 
istenen kimlik üzerinden (ki kimlikler tamamen katı değildir) ilgili öğelerin kullanımının, siyasi 
tercihleri etkileyebildiğini ileri sürmektedirler (örneğin Brexit oylamasında kelimenin yani 
“Brexit”in kendisinde Avrupalı yerine İngiliz kimliğinin vurgulanması, Avrupa Birliğinde 
kalmanın değil İngilizlerin çıkmasının oylanması şeklinde formüle edilmesi, “Avrupa Birliği 
kupamızı (bir fincan çayımızı) öldürmek istiyor” derken çay fincanı ve birkaç başka görsel 
öğeyle daha destekleyerek İngiliz kimliğine dair nostaljik çağrışımlar yapılması). 

Albarracín [13] de farklı motivasyonlarla yalan haberleri işleyebildiğimize dikkat 
çekmektedir. Motivasyon bilgi edinmek ise amaç, dünyada, çevremizde, içimizde vb. olan 
biteni daha iyi anlamak olacaktır. Motivasyon ego-savunması ise amaç, benliği korku gibi 
nahoş duygulardan korumak olacaktır. Motivasyon sosyal entegrasyon ise amaç, diğer insanlar 
tarafından değer görmek ve insanlarla iyi geçinmek olacaktır. İnsan ihtiyaçları/motivasyonları, 
kişiyi nispeten doğru olana veya eğri olana yöneltmekte etkili olabilmektedir. Axt, Landau ve 
Kay’in [14] de aktardıkları gibi, kişinin ait olduğunu hissettiği kimlik, bir haberin 
yorumlanmasında o kadar etkili olabilmektedir ki aynı haberi, örneğin 1982 Beyrut katliamını 
konu eden bir haberi, Arap-yanlısı katılımcılar İsrail yanlısı, İsrail-yanlısı katılımcılar ise Arap 
yanlısı olarak yorumlamaktadır. Yani her iki taraf da az çok benzer şiddette haberi kendi 
taraflarına karşı yanlı olarak görmektedir. Dünyayı, insan ilişkilerini nasıl gördüğümüz veya 
hangi ihtiyaçlardan kaynaklı olarak o şekilde gördüğümüz de haberleri nasıl yorumladığımızı 
etkileyebilmektedir. Örneğin kişisel yapı ihtiyacı yükseldikçe sınıflandırmadaki karmaşıklık 
düzeyinin düştüğü, ölüm tehdidinin ardından yaşama daha çok anlam atfedildiği, terörle 
bağlantılı bir tehdidin ardından geleneğin daha çok vurgulandığı anlaşılmaktadır. 

 İnsanın temel yönelimlerindeki bu ve benzeri benzerlik ve farklılıkların analizinden, bilhassa 
dezenformasyon faaliyetlerinde ustalıkla faydalanılabilmektedir. Vasu ve arkadaşlarının [15] 
da belirttiği gibi, yasal arama motorlarının, sosyal medya platformlarının ve interneti kullanarak 
faaliyet gösteren birçok kişi ve kuruluşun, kişinin ilgi alanlarını, beğenilerini, tercihlerini 
belirlediği, bu bilgilerin ise erişilebilmesi halinde dezenformasyon faaliyeti yapmak isteyenlere 
hazır veri sağladığı anlaşılmaktadır. Örneğin Google, e-posta sohbetlerini, geçmiş aramaları, 
YouTube dahil muhtelif Google uygulaması üzerinden kişisel tercihleri istiflerken, Facebook 
büyük ölçüde kişinin eski beğeni veya paylaşımlarına göre içerik akışını düzenlemektedir. Bu 
ve benzeri uygulamalar, kişi fark etmeksizin insanları, alternatif görüşlerin yer almadığı, tek 
sesliliğin hâkim olduğu yankı odaları veya filtre balonları içine hapsetmektedir. Bu ise 
manipülasyonları kolaylaştırabilen bir ortam hazırlayabilmektedir. Örneğin, 2016’da Trump’ın 
başkanlık seçimi kampanyası sırasında Cambridge Analytica kullanılmıştır. Cambridge 
Analytica’nın, yapay zeka aracılığıyla kişinin internet faaliyetleri üzerinden cinsiyetini, 
kişiliğini, beğenilerini, eğilimlerini saptayarak bir profil çıkarabildiği belirtilmektedir. Bu tür 
bilgileri kullanarak, kişinin, etkileneceği, ilgi göstereceği, kabul etmeye nispeten açık olacağı 
türden mesaj ve yalan haberlere sosyal medya aracılığıyla maruz kaldığı öne sürülmektedir. 
Cambridge Analytica’nın, daha önce, Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde seçimlerin idaresi 
ve bilgi/etki operasyonlarında, ayrıca Brexit-yanlısı görüşlerin desteklenmesinde kullanıldığı 
da ifade edilmitir. FBI’ın, geçmişte, Clinton aleyhine ve Trump lehine sosyal medya üzerinden 
bilgi pompalayan bot hesaplar hakkında soruşturma yürüttüğü belirtilmiştir. Fransa’da da 
seçimlerden önce Facebook’un 30 bin kadar sahte hesabı kapattığı anlaşılmaktadır. 
Teknolojinin gelişmesi ile beraber, (gerçek kişilere de çekici gelse de) izleyici kitlesinin büyük 
ölçüde diğer bot hesaplar tarafından kalabalıklaştırıldığı sahte hesapları, gerçek hesaplardan 
ayırt etmenin giderek zorlaşacağından endişe edilmektedir. 
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Yalan habere inanmanın yaşın yükselmesiyle arttığı saptanmışsa da bunun her haber için 
geçerli olmadığı da belirtilmektedir. Örneğin bir araştırmada koronavirüse dair yalan haber 
paylaşmanın genç erkekler arasında daha yaygın olduğu ortaya koyulmuştur [16]. Eğitim 
düzeyinin, dijital okur yazarlığın, haberin konusuyla ilgili bilgi düzeyinin düşüklüğü (örneğin 
koronavirüsle ilgili sağlıklı değerlendirme yapmaya elvermeyecek düzeyde alan bilgisi) de 
yalan haberin paylaşımını artırabilmektedir [17]. 

Kişilik konusunda farklı bulgular vardır. Hem başkalarına faydalı olma arzusuna bağlı olarak 
diğerkamlık [16, 18] hem de bunun tersine sorumluluk duygusunun nispeten az gelişmiş olması 
[19] yalan haber paylaşımını artıran etkenler arasında gösterilmektedir. Ayrıca kişilik 
bozukluklarına eğilimin artmasıyla da yalan haber paylaşımı artabilmektedir. Şizotipal kişilik 
ve komplo teorilerine inanmaya yatkınlık [20] ve karanlık kişilik etmeni (bencillik, 
Makyavelcilik, ahlaki çözülme, narsisizm, psikolojik olarak kendinde hak görme, psikopati, 
sadizm, çıkarcılık, kincilik) [21, 22] bu çerçevede değerlendirilebilir. 

Yalan habere inanmayı, dolayısıyla haberin paylaşımını artıran diğer psikolojik etkenler 
arasında ise yalan haberlerin genelde yenilik içermesi ve duygusal yükünün yüksek olması, 
kişinin duygusal zekasınınsa nispeten düşük, dürtüselliğininse yüksek olması, ayrıca kendisiyle 
benzer yönelime ve değerlere sahip kişilerin fikirlerine maruz kalması (seçici maruziyet) 
sayılabilir. Bilişsel etkenler arasında doğrulama yanlılığı (kişi, kendi duruş noktasını ve bakışını 
destekleyici bilgiye daha açıktır), siyasi taraftarlık, önceki maruziyet, yanıltıcı doğruluk etkisi, 
yineleme ve aşinalık (yalan habere defalarca maruz kalmanın haberin doğruluğuna inanmayı 
artırması), muhakeme şekli (analitik düşünmeden ziyade sezgisel düşünme), eleştirel düşünme 
eksikliği, habere az zaman harcanması, kristalize zeka (sözcük dağarcığı, genel kültür ile ilintili 
zeka), gizli kapaklı bir işin iç yüzünü keşfetmiş olma hissi, seçkin addedilen mesajlara güven 
vardır. İçsel ve dışsal karma etkenler arasında ise bilim karşıtı tutum (örneğin bazı tıbbi 
konularla ilgili), yankı odaları, grup aidiyeti, baskı grupları, yalan haberlerin gerçeğe 
benzetilerek sunulması ve yüksek stres altında olma yer almaktadır [17].  

 
III. YALAN HABERLE MÜCADELE 

Yalan habere karşı çare arayanlar arasında birbirini rakip/hasım olarak algılayan devlet içi 
veya dışı öğeler de kim yayarsa yaysın yalan haberden samimiyetle rahatsız olan devlet içi veya 
dışı öğeler de bulunmaktadır. Mevcut yayınlar incelendiğinde, rakip tarafların karşılıklı verdiği 
örneklerden anlaşılan, rakiplerin birbirini eleştirmesine rağmen kendilerinin de yalan habere 
başvurabilmesidir. Pek çok devlet veya siyasi oluşumun, kendi taraflarının zarar görmemesine 
odaklanarak çare aradığı ve tedbir aldığı anlaşılmaktadır. Latin Amerika’dan verilen örneklerde 
(bilhassa Venezuela, Meksika, Brezilya ve Ekvador’da), manipülasyon ve dezenformasyondan 
sorumlu olarak gösterilenler arasında küresel elit, bu ülkelerdeki medya tekelleri, troller ve 
sahte sosyal medya hesapları, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde özgür medyanın parçası 
addedilen bazı kuruluşlar yer almaktadır [23]. NATO veya Atlantik İttifakına bağlı/sempatik 
ülkelerdeki pek çok manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetinden sorumlu olarak gösterilen 
ülke yönetimleri esas olarak Rusya ve Çin’dir [2, 3, 24]. 

Yalan habere karşı alınabilecek önlemler arasında mikrodan makroya pek çok tedbir 
sıralanmıştır: Gazetecilik alanında sağlam kaynaklara dayanma ve doğruluk denetiminin 
desteklenmesi; eğitim alanında medya okur yazarlığının yayılması, duygusal zekanın 
geliştirilmesi, yasaların güncellenmesi ve etkinliğinin artırılması, dijital platformlarda doğruluk 
denetimi yapanlarla işbirliği, yalan habere dair uyarı mesajları eklenmesi, yalan haberi tespit 
edici algoritmaların kullanımı, bilgisayarda internette farkındalığı artırıcı oyunların kullanımı 
bu önlemlerden birkaçıdır [17, 25]. 

Ayrıca, doğru mesajları planlarken kritik eşik konusunun da göz önünde bulundurulması 
önerilmektedir. Zira toplam bilginin en az 15%’i kadar alternatif mesaj iletilene kadar geri 
tepme etkisi yaşanabildiği, yani kişinin, doğru iletilere rağmen ilk inancında daha sağlam 
diretebildiği anlaşılmaktadır. Üstelik bu eşik, güdülenmiş muhakemeyle hareket edenlerde 
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yaklaşık 30%’a çıkmaktadır [26, 27]. Dolayısıyla, kimi zaman tek başına haberin doğrusunu 
vermek bile kişinin yanlış inancını değiştirmeye yetmemektedir. Van Bavel ve arkadaşlarının 
dezenformasyonla mücadele için model önerdikleri bir çalışmada [1], bilhassa da partizan 
eğilimler yükseldikçe, doğruluk denetiminin etkisinin azaldığı vurgulanmaktadır. Kişiler, 
doğruluk denetimi yapanları, rakip/karşı gruba ait görebilmektedir. Partizanlığın ve 
kutuplaşmanın nispeten az olduğu konularda, doğruluk denetiminin geri tepme etkisi azalsa ve 
yanlışın doğru ile düzeltilmesi daha başarılı olsa da yazarların vardıkları sonuç, yalan haberle 
mücadelede, pek çok durumda kişinin yanlış da olsa inancını değiştirmeye çabalamaktansa 
onları yalan habere maruz bırakmayacak önlemlerin alınmasının ve yalan haber paylaşımının 
azaltılmasının daha etkili olabileceği yönündedir. 

Haberin doğrusunun verilmesinin tek başına yeterli olmadığına, hedef kitleye uygun biçimde 
sunulması gerektiğine dair de bulgular vardır. Bir haberin doğruluğunu değerlendirirken kişi, 
sezgisel ve hızlı karar verme veya analitik ve daha çok zaman alan süreçlerden birine başvurur. 
Kimi insan, bilhassa da sosyal medyada kısa mesajlar şeklinde sunulan haberleri okurken, 
nispeten hızlı olan yoldan bir kestirimde bulunur. Genel olarak ise sunulan bir bilginin 
doğruluğunu değerlendirirken beş ölçüte başvururuz: önceden bildiklerimizle uyumluluğu 
(analitik değerlendirmede belleğimize ve nispeten güvenilir addedilen kaynaklara başvururken, 
sezgisel değerlendirmede haberi okurken/izlerken aksamadan akıp gitmesi önemli olur), iç 
tutarlığı (analitik değerlendirmede mantıksal tutarlılık ve sunulanla varılan sonucun bağdaşıp 
bağdaşmadığı önem kazanırken, sezgisel değerlendirmede önemli olan yine haberi 
okurken/izlerken aksamadan akıp gitmesidir), kaynağın güvenirliği (analitik değerlendirmede 
kaynağın konuyla ilgili uzmanlığı, ifade ettiklerine dair bir çıkarının olup olmadığı, güvenirliği 
sorgulanırken, sezgisel değerlendirmede kişinin kaynağa aşinalık veya güven hissedip 
hissetmediği önem kazanır), görüş birliği (analitik değerlendirmede tanıdıkların, kamuoyu 
yoklamalarının veya anketlerin ne söylediği ile karşılaştırma, sezgisel değerlendirmede ise 
kişinin aşinalık duyup duymadığı önem kazanır), destekleyici bulgular (analitik 
değerlendirmede güvenilir addedilen bilimsel makalelerin veya haber bültenlerinin ne dediği 
ve bu bağlamda kişinin ilgili bulguları hatırlayıp hatırlamadığı söz konusu olurken, sezgisel 
değerlendirmede kişinin kolayca aklına gelen bulgular önem kazanır). Birçok kişinin sosyal 
medya üzerinden haber okuduğu ve gördüğünü hızlı, sezgisel değerlendirmeye tâbi tuttuğu göz 
önünde bulundurulursa, doğru haberlerin sunumunun kolaylıkla işlenmesi önem kazanır. Doğru 
haberin tekrarlanması ve sosyal medyada çok beğeni alması, habere inanmayı artırması 
bakımından son derece önemliyse de her zaman tek başına yeterli gelmez. Bilgiyi işlemeyi ve 
güvenirlik hissini yükseltmeyi kolaylaştıran bazı biçimsel öğeleri kullanmak ise fayda sağlar: 
Okumayı kolaylaştıran yüksek renk kontrastı, okunaklı yazı karakteri, kafiyeli şiir gibi akan 
anlatım, telaffuzu kolay kelimelerin kullanılması, fotoğrafa yer verilmesi gibi [28].  

Fotoğraf kullanımının etkisi o kadar yüksektir ki doğrudan anlatılan içeriği kanıtlar nitelikte 
olmayıp konuyla ilişkili, salt çağrışım yapan fotoğrafların kullanımı bile bir bilginin 
doğruluğuna inanmayı artırmaktadır. Bu durum, özellikle konunun anlaşılmasını 
kolaylaştıracak fotoğraflar için geçerlidir. Alışıldık olmayan veya kavranması güç öğelerin 
anlaşılmasının fotoğraflarla kolaylaştırılması, sunulan bilginin doğru olduğuna dair inancı 
artırmaktadır. Bir karşılaştırma yaparken bilhassa özneyi çağrıştıran fotoğraflar (örneğin 
“Dünya aydan daha büyüktür” derken aya dair değil dünyaya dair, dünyayı çağrıştıran bir 
fotoğraf konulması), ayrıca negatif değil de pozitif kurulmuş ifadelerin fotoğrafla 
desteklenmesi (örneğin “Bu ayran düşük kalitelidir” derken değil “Bu ayran yüksek kalitelidir” 
derken ayranla ilintili fotoğraf konulması) sunulan içeriğe inanılmasını artırmaktadır [29]. 

Jaffé ve Greifeneder’in [30] aktardığına göre ise belli koşullar altında negatif düzenleme 
barındıran ifadelerin aynı ifadenin pozitif kurulumuna göre daha doğru olarak anlaşıldığına dair 
bulgular vardır. Yine de bu durum her zaman geçerli değildir. Kimi zaman pozitif 
çerçevelenmiş ifadeleri kimi zamansa negatif çerçevelenmiş ifadeleri daha doğru olarak 
algılamamızda, kişinin beklentileri, negatifliğin kaynakları, ifadenin içeriğine dair psikolojik 
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mesafemiz önem kazanmaktadır. Beklentilerimizin, genelde kendine hizmet eden yanlılık 
doğrultusunda, öz-saygımızı ve iyilik halimizi destekleyeceğini düşündüğümüz bilgi ve 
bulgulara ağırlık vermemize yol açması yönünde etkide bulunduğu düşünülebilir. Zira, 
araştırmalar, olumsuz olarak değerlendirdiğimiz bir durum, beklediğimizden daha iyi 
olduğunda (örneğin beklediğimizden az sıtmalı insan sayısı), yani bizim için iyi haber olan bir 
durumu, beklediğimizden daha olumsuz bir hale işaret eden bir duruma, yani bizim için kötü 
habere kıyasla daha sahici olarak algılamaya açık olduğumuzu ortaya koymaktadır. Yani 
genelde beklediğimizden daha iyi görünen bilgiye, beklediğimizden daha kötü görünen bilgiye 
göre inanma eğilimimiz daha yüksektir. Ayrıca ikna edilmeye çalıştığımızı düşündürmesi 
halinde bunun işareti olarak yorumlanabilecek pozitif ifadelerin, haber olarak 
değerlendirilmeye daha yatkın negatif ifadelere göre daha çok şüphe ve direnç doğurmasının 
olası olduğu anlaşılmaktadır. Negatif ifade farklı manalara gelebileceği için, bir örnekle 
kavramsal değer ve olumsuzlama arasında bir ayrım yaparak konuya biraz daha açıklık 
getirmek mümkündür. Olumsuzlamanın yer aldığı ve kavramsal değerin pozitif olduğu bir 
ifade: “Almanya’daki yetişkinlerin %30’u alerjilerden muaf değildir.” Olumsuzlamanın yer 
aldığı kavramsal değerin ise negatif olduğu bir ifade: “Almanya’da yetişkinlerin %70’i 
alerjilerden mustarip değildir.” Olumsuzlamanın olmadığı kavramsal değerin pozitif olduğu bir 
ifade: “Almanya’da yetişkinlerin %70’i alerjilerden muaftır.” Olumsuzlamanın olmadığı 
kavramsal değerinse negatif olduğu bir ifade: “Almanya’da yetişkinlerin %30’u alerjilerden 
mustariptir.” Ayrıca, insanların, bilhassa olumsuzlanan ifadeleri daha gerçek olarak 
değerlendirdiğini gösteren bulgular vardır. Bunun, ifadeyi kullanan kişinin uzmanlığına ve 
ifadenin kesinliğine dair bir gerekçeden kaynaklandığını düşündüren noktalar var ise de 
konuyla ilgili farklı dillerde yapılan araştırmaların oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Örneğin Türkçe ifadelerle Türkiye bağlamında hangi tür ifadelerin gerçeklik algısını 
yükselttiğini araştırmaya ihtiyaç görünmektedir. Konuya dair çelişkili sonuçlara ulaşılmışsa da 
yüksek ihtimalle hayatta kalmak noktasında bir işlevi olduğu için insanların ilgisini negatif 
olarak çerçevelenmiş cümlelerin daha çok çektiği çıkarımı makul görünmektedir. Bilhassa da 
yaşamımızı yakından ilgilendiren konularda durum böyledir. Bir ilaç prospektüsündeki yan 
etkileri ilacın işe yararlığına dair genel bir kanıya vardıktan sonra, yani ilacı kendimizin veya 
bir yakınımızın kullanmasını düşündüğümüzde okuduğumuz; bu yönde bir düşüncemiz 
yokken, örneğin meslek gereği vesaire değilse, okumadığımız örneği oldukça açıklayıcıdır. 
Yani konuya dair psikolojik mesafemiz önem kazanmaktadır. Nispeten uzakta ve soyut görünen 
durumlarda, bir mesajın/bilginin pozitifliğine ve iknaya nispeten açık iken, psikolojik 
mesafemiz yakınlaştıkça bilhassa şimdi-ve-burada durumlarında meseleyi daha yakından 
incelediğimize ve dikkatimizin negatif, olası önleyici sonuçlara daha çok yöneldiğine dair 
bulgular vardır. Öte yandan psikolojik mesafe ve somutluk/soyutluk kişiye ve bağlama göre 
değişebileceği için konuya dair daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç görünmektedir.  

Marsh ve Stanley’in [11] çalışması, olumsuzlama içeren yanlış inançların hangi koşullarda 
doğrusu ile düzeltildiğinde daha etkili olduğunu ortaya koymak bakımından kıymetlidir. Zira 
olumsuzlama içeren bir ifadenin daha basit ve net/kesin pozitif bir ifade ile düzeltilmesine 
nispeten açık olunduğuna dair bir sav ileri sürmektedirler. Salık verdikleri iki nokta vardır: 
Birincisi, yalan haber düzeltilirken o haberdeki yalanı çağrıştırıcı ifadeyi tekrarlamak yalan 
haberin doğruluğuna inancı güçlendirebilir, örneğin “Pizzagate iddiaları doğru değildir” derken 
“Pizzagate” ifadesini kullanmaktan kaçınarak yalan haberi düzeltmek lazım gelir. İkinci nokta, 
yalan haber düzeltildikten sonra fotoğraflarla desteklenen, mümkün olduğunca basit, kolay 
okunur, anlaşılır, yeni, pozitif doğru bilgi koymak lazım gelir. Örneğin “Z hastalığıyla 
mücadelede fayda sağlayan X aşısının Y hastalığını yaptığı doğru değildir” demek yeterli 
değildir. Z hastalığının (misal kızamığın) risklerinden bahseden yeni anlaşılır bilgi ile önceki 
yanlış inançtan boşalan yeri doldurmak gerekir.  

Ayrıca yalan habere karşı aşılama da önerilen çözümlerden biridir. Van der Linden ve 
Roozenbeek’in [31] de aktardığı gibi siyasi iknaya karşı aşılamanın temelleri, 2. Dünya 
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Savaşında ABD’de Savaş Dairesinde Carl Hovland’ın başını çektiği “Enformasyon ve Eğitim 
Dairesi” tarafından atılmıştır. “Aşılama teorisi” ise 1960’larda Uzak Doğudaki Amerikan 
askerlerinin olası bir beyin yıkamaya karşı direnebilmeleri için William McGuire tarafından 
geliştirilmiştir. İmmünoloji alanındaki zayıflatılmış patojenlerin bağışıklık için verildiği 
aşılamadan esinlenerek buna, “beyin yıkamaya karşı aşı” adı verilmiştir. Aşılama esas olarak 
iki bileşenden oluşmaktadır: mesajı alanlarda tehdit algısının aktive edilmesi (duygusal 
temelde); karşı-argümanların modellenmesi ve ikna çabalarına direnebilmek üzere belli bir 
içeriğin aktarılması yoluyla çürütücü önalım (bilişsel temelde). Öte yandan, yalan habere dair 
aşılamada bu yöntemin uygulanmasının çeşitli zorlukları vardır. Kalem kağıtla oynanabilecek 
oyunların yanı sıra bilgisayar oyunları ise oldukça etkili görünmektedir. Bu oyunlarda kişi, 
dezenformasyon yapmayı öğrenir, böylelikle ileride karşılaşabileceği dezenformasyon 
faaliyetlerine karşı daha fazla tetikte ve dikkatli hareket eder. Bu çerçevede bilhassa çevrimiçi 
versiyonu da olan bir sosyal medya motorunun simülasyonu ile oynanan Yalan Haber oyununa 
değinmekte fayda vardır. Bu oyunda oyuncular şunları öğrenir: insanların çevrimiçi taklit 
edilmesi, duygusal dil kullanımı, grup kutuplaştırması, komplo teorilerinin oluşturularak 
yayılması, muhaliflerin gözden düşürülmesi ve yankı odalarının oluşturulması, trolleme, 
yalandan abartma. Oyunu oynayanların, diğerlerine göre yalan haberlerde kullanılan pek çok 
bileşeni daha isabetli ayırt ettikleri anlaşılmıştır [31]. Öte yandan, bu ve benzeri oyunların 
yayılması halinde sonuçlarının ne olacağını, artıları ve eksileri değerlendirmekte fayda vardır. 
Zira kişilere, manipülasyonun nasıl yapılacağı ve dezenformasyonun püf noktaları öğretilirken 
bunu gerçek hayatta bizzat kendilerinin kullanması riski de akla gelmektedir. Bu oyun yoluyla 
aşılamanın sonuçlarının farklı boyutlarının kısa ve uzun dönemde araştırılmasında, bir 
metaforla anlatılacak olunursa, aşıdaki zayıflatılmış patojenlerin yeterince zayıf olmaması 
halinde hasta edebilecek düzeyde virüse dönüşme riskinin değerlendirilmesinde fayda vardır. 
Oyunlar, öğrenme için etkili bir araç olsa da kısa ve uzun dönemli etkilerini çok iyi 
değerlendirmek lazım gelir. Zira Philip Zimbardo’nun Stanford Hapishane Deneyinin sonuçları 
göz önünde bulundurulduğunda, kişinin girdiği (olumsuz) rolü benimsemesi, ciddi bir risk 
içerir. Oyunların kurgulanmasında, kişilik, değerler ve istikameti sağlamlaştırıcı unsurların yer 
alması, önleyici tedbirlerden biri olarak düşünülebilir. Bilgisayar oyunlarının, muhtelif 
değişkeni göz önünde tutarak insanlık potansiyelini yükseltecek şekilde geliştirilmesinde, 
yeniden yapılandırılmasında fayda vardır. 

Bilişim teknolojileri alanında da yalan haberin yayılımını destekleyen bot hesapların 
saptanmasına, etkisizleştirilmesine yönelik pek çok çalışma vardır. Yalan haberi yaymada bot 
hesapların doğrudan etkisi sınırlı ise de esas olarak dolaylı yoldan, yani gerçek insanların bir 
haberle daha çok karşılaşmasını sağlayarak, ilgili haberin çoğu kişi tarafından onaylanmış 
olduğu yanılsamasına yol açıp onların da haberi paylaşmasını kolaylaştırarak etki ettiğini ileri 
süren çalışmalar vardır [33]. 2017’de yayınlanan çeşitli araştırmalara dayanarak, Twitter 
hesaplarının yaklaşık %15’inin bot olduğunu ve bot hesapların bilhassa seçimlerde aktif olarak 
kullanıldığı aktarılmaktadır. Ayrıca İngiltere’deki bir araştırmada, katılımcıların yalnızca 
%4’ünün gerçek haberi yalan haberden ayırt edebildiği anlaşılmıştır [31].  

Yalan haberle mücadelede dünyadan örneklere bakıldığında, en yaygın yöntemlerden birinin, 
bu tür haberleri delillerle çürütmek, foyasını meydana çıkarmak olduğu görülür. Bu tür sitelerin 
yanlı olabileceğine dair, ayrıca etkilerinin sınırlı olduğuna dair tereddütler varsa da alternatif 
veri sunmak bakımından dikkate değerdir. Haberlerin doğru olup olmadığını kontrol eden 
oluşumlar arasında Avrupa’da Stopfake.org, www.snopes.com, fakenewswatch.com, 
realorsatire.com, mediabiasfactcheck.com, kamu web sitelerinden Katar’da ‘Lift the Blockade’ 
ve Singapur’da ‘Factually’ sayılabilir. Dezenformasyona dair vakaları değerlendiren ve bilgi 
sağlayan stratejik iletişim faaliyetleri arasında Avrupa Birliğine bağlı East StratCom Task Force 
örnek olarak verilebilir [15]. Ülkemizde ise teyit.org ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla 
Mücadele Merkezi, doğruluk denetimi yapan kuruluşlar arasında ön plana çıkmaktadır. 
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İnternet üzerinden faaliyet gösteren birçok teknoloji şirketi de öz-düzenleme faaliyetleri ile 
yalan haberle mücadele etmektedir. Örneğin Facebook’un ve Çin’den WeChat’in, kullanıcılara 
yalan haberi bildirme olanağı tanıdığı belirtilmektedir. Facebook’a yapılan ihbarlar, daha sonra 
International Fact Checking Network tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Facebook, bot 
hesaplar da dahil olmak üzere kışkırtıcı, ırkçı, tacizci söylemler yayan sahte hesapları 
belirlemek üzere algoritmalar da kullanmaktadır. Ayrıca, siyasi sonuçları da olabilecek yalan 
haberleri saptamak üzere binin üzerinde eleman alacağını duyurmuştur [15]. 

Yasal alanda da doğru olmayan bilginin ve yalan haberin yayılmasını engellemek üzere 
teknoloji şirketlerine (örneğin 2017’de Almanya’da Sosyal Ağ Uygulama Yasası) ve sosyal 
medya kullanıcılarına (örneğin 2017’de Filipinler’de Cumhuriyet Yasası) sorumluluk getiren 
yasalar çıkarılmaktadır. Fransa’nın “Yalan Haber Yasası” da dezenformasyona karşı bilhassa 
seçim dönemlerinde tedbir olarak getirilebilecek kısıtlamalara olanak tanıması bakımından 
verilen örneklerden biridir. Türkiye’deki ‘Sosyal Medya Yasası’ olarak bilinen ‘Basın Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ da yasal çözümlere örnek oluşturur. 
Bununla beraber, bu tür yasalar çeşitli bakımlardan eleştirilmektedir. Örneğin belirsizlikler 
nedeniyle yasal içeriğin bile silinmesi ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması riski bu çerçevede 
dile getirilen problemler arasında yer almaktadır [15, 31, 32].  

Bu bölümde, son olarak, yalan haberle mücadele stratejilerini dört başlık altında özetleyen 
Dowse ve Bachmann’ın [3] sınıflandırmasına yer vermekte fayda vardır. Yazarlar, yalan 
haberin de bir parçası olduğu dezenformasyonla mücadele stratejilerini dört başlık altında 
değerlendirir: Planlama yaklaşımı, doğruluk kuramı, sistem yaklaşımı, askeri yaklaşım.  

Planlama yaklaşımı altında yer alan pasif yaklaşıma göre konunun tekrarı yalan haberin 
görünürlüğünü ve etkisini artırabileceği için alanı hasıma terk etmek en makul çözümdür. Zira 
çoğu kişi, karşı kanıtla bile karşılaştığında yalan da olsa haberin ilk halinin etkisinde 
kalmaktadır. Reaktif yaklaşıma göre ise doğru haber sosyal medyada o kadar çok tekrarlanır ki 
yalan haber doğru bilgi içinde boğulur. Preaktif yaklaşıma göre dezenformasyonun yapılacağı 
alan önceden saptanır, demografik ve ideolojik açıdan benzer kesimler önceden filtrelenerek 
olası etkiye karşı hazırlanır, alan önceden doğru hikayeyle doldurulur. Proaktif yaklaşım ise 
haber okuyucularının/izleyicilerinin eğitilmesine, medya okur yazarlığının artırılmasına 
odaklanır. Ayrıca teknoloji şirketleriyle bilhassa yankı odalarına dair iş birliği üzerinden çare 
aranır [3]. 

Doğruluk kuramı ise insanların hakikati nasıl ayırt edebildiğine odaklanır. Bu bakış açısından 
hakikatle ilişkimiz, gerçekliğe tekabül etme üzerinden ya da tutarlı bilgi arayışı üzerinden 
kurulmaktadır. İlkine göre dezenformasyonla mücadele, büyük ölçüde bilginin gerçekliğe 
denklik durumunu esas alırken ikincisine göre kişi, önceden inandıklarıyla ve güven duyduğu 
kaynaklarla tutarlı bilgi arayışına girmeye eğilim göstereceği için, ilgili kesimin doğru haberi 
yayan kaynaklara güveninin artırılması bir çözüm olarak görülebilir [3]. 

Sistem yaklaşımı, sosyal medya sistemi içindeki öğelerin, yani mesajların, faillerin, araçların 
ve takipçilerin/izleyicilerin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu vurgular ve birindeki değişimin 
diğerlerini de etkileyeceğine dikkat çeker. Bu bakımdan faillerin motivasyonunu, süper-
dağıtıcıları saptamak ve takipçilere/izleyicilere medya okur yazarlığı eğitimi vermek kadar, 
araçları etkin kullanmak da fayda sağlayacaktır: örneğin doğru haberin önceliklendirilmesi; 
yalan haberin, hatalı bilginin geri plana itilmesi, etiketlenmesi, kaldırılması, kimi hesapların 
askıya alınması, kapatılması [3]. 

Askeri yaklaşım, dezenformasyonla mücadele stratejisi geliştirilmesini ve planlama yapmayı 
amaç/hedef, yollar ve araçlar üzerinden tesis eder. Kişilerin çarpıtılmış/hatalı bilgiye/haberlere 
inanmasını önlemek temel amaç iken bu amaca giden yollar arasında bu tür bilginin/haberin 
yayılmasını kolaylaştıran etkenleri açığa çıkarmak, karşı anlatıların yayılması, güvenilir 
kaynakların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün/itibarının artırılması vardır. 
Dezenformasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyecek ve tedbir alacak araçların ise mevcut 
birimlerin yeniden yapılandırılması veya yeni birimler kurulması üzerinden 
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gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir [3]. 
 

IV. ETİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 

Etik alanında birbirine alternatif pek çok yaklaşım vardır. Kimisi genellenebilir ilkelere vurgu 
yaparken, kimisi haz/fayda/mutluluk gibi öğelerin artırılmasına odaklanmaktadır. Kimisi için 
sonuç öncelikli iken, kimisi sürecin kendisinin nasıl işlediğini usul ve/veya içerik (yönelimin 
içeriği dahil) bakımından önceliklendirmektedir. Kimisi kuramını ana birim olarak tüm 
insanlığı kapsayacak şekilde, kimisi insan dahil diğer canlıları da, kimisi ise farklı düzeylerde 
ve biçimlerdeki insan ilişkilerini (aile, arkadaşlık, devlet gibi) kapsayacak şekilde 
şekillendirmektedir. Yirminci yüzyılda yaygınlaşan bir eğilim ise etik kuramlardan uzak 
durarak, farklı yer ve/veya tarihlerde insan yönelimi ve ilişkilerindeki benzerlikleri ve 
farklılıkları irdeleyen çalışmaları dayanak yapmakta, genel geçer ilke arayışının anlamsız 
olduğunu, böyle bir ilke olmadığını, değerlerin göreceli olduğunu vurgulamaktadır. Bu 
çalışmada benimsenen yaklaşım ise, gözlemleyebildiklerimizin ötesinde insana dair temel etik 
kuralların olduğu, bunun tezahürünün, algılanıp formüle edilişinin ise farklı yer ve/veya 
tarihlerde kültürlere, (fiziksel, biyolojik vd.) alt yapıya göre farklılık gösterebileceği 
yönündedir. Örneğin kimisinde “Öldürmeyeceksin” ilkesi/emri şeklinde formüle edilirken, 
kimisinde “(İnsan onuruna yakışır şekilde) yaşama hakkı” şeklinde formüle edilebilmektedir. 
Bu tebliğde benimsenen temel ilke ise özü itibariyle şu şekilde formüle edilebilir: “Hakka ve 
cana saygı; bu temeller üzerinden hakikat arayışı, sahiciliğin esas itibariyle artırılması, 
yaygınlaştırılması lazımdır”.  

Cana saygının öncelikli öğesi ise insanı öldürmemek, insana yakışır şekilde yaşatmaktır. Söz 
konusu insan olduğunda, bu yaşatma çabasının, insanın soluk alıp vermesinin sağlanması ile 
kısıtlı olmadığı, insanlık potansiyelinin geliştirilip gerçekleştirilebilmesi için gerekli adımların 
atılmasını da kapsadığı kabul edilmektedir. Bu çerçevede, insan onuruna yaraşır, canlılığı, 
yaşam enerjisini artırarak, (tiyatro, film, dizi, evcilik, bilgisayar oyunlarındaki gibi) ayan beyan 
oyun olduğu ilan edilmediği müddetçe mümkün mertebe sahteliklerden uzak durarak 
sahiciliğin esas alınmasında fayda olduğu kabul edilmektedir. Hakka saygının temel bir parçası 
ise adaletli olmaktır. Adaletin ne olduğu konusunda farklı yaklaşımlar olsa da, esas itibariyle 
(ki detaylarda bilhassa insanlık potansiyeline ve bağlama göre farklılıklar olabilmektedir), 
istisnalar olsa da, insanın kendine yapılmasını istemediğini başkalarına da yapmaması ana 
bileşenlerdendir.  

Yalan haberle mücadele, sahiciliğin esas alınmasını teşvik ettiği müddetçe ve çifte 
standartlardan kaçınıldığı müddetçe, “yani bana yönelik dezenformasyon yapılmasın ancak ben 
başkalarına istediğim gibi yapayım” zihniyeti hâkim olmadığı müddetçe kıymetlidir. Kendisine 
ve taraftar olduklarına yönelik yalan haberlerle mücadele ederken, bizzat kendi tarafının 
başkasına yalan haberler yayması, sağlıksız bir zihniyetin ürünüdür. 

Kendi ülkesinde, karşısında mücadele ettiği yalan haberi, başka ülkelere yaymakta sakınca 
görmeyen zihniyetin, insanlık potansiyelini olumlu yönde geliştirebileceği şüphelidir. Geiss ve 
Lahmann’ın [34] aktardığına göre, Almanya’daki silahlı çatışma el kılavuzunda şöyle 
yazmaktadır: “hasmın direnme iradesini kırmak üzere ve askeri disiplinine etki etmek üzere 
(örneğin hasmı kaçmaya, teslim olmaya veya isyana çağırmak üzere) -yalan dahi olsa- bilgi 
yayarak siyasi ve askeri tesirde bulunmak caizdir”. Kendisine yapılmasını istemediğini 
başkalarına yapmak, binlerce yıldır dünyaya hâkim olan yaklaşım olmuştur. Silahlı gücü 
yönlendirenlerin, maddi kaynak elde etmek veya sınırları istediği gibi değiştirmek üzere gözünü 
bile kırpmadan milyonlarca insanın canına kıydığı ve devletlerin çoğu yetkilisinin bu kıyımlara 
sessiz kaldığı dünyamızda, yalan haberin insanlık üzerinde yaptığı tahribata içtenlikle ve 
dürüstçe çifte standartsız çareler aramanın yaygın olması düşük bir olasılıktır. Doğruluk 
kültürünün yayılması, önce, insanın kendisiyle, alışkanlıklarıyla ve tutmuş olduğu tarafla 
yüzleşmesini gerektirir. Kendisine yapılmasını istemediği olumsuzlukları başkasına yapmayı 
meşru gören türden bir zihniyetle yapılandırılmış yasaların ve/veya devlet düzenlerinin, insanın 
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olumlu potansiyelini geliştiremeyeceği açıktır. Görünürdeki bahanesi ne olursa olsun, fiilen 
kaynak biriktirmek, rahat yaşamak/yaşatmak, ülkeler arasında yeni ve yeniden sınırlar çizmek, 
ideolojisini yaymak gibi amaçlarla kimsenin canına kıymamış insanların canına kıymayı, 
sefalete sürüklemeyi meşru gören bir zihniyetle hareket edenlerin (üstelik de rakip gördüğü 
devletlere/gruplara/kişilere karşı dezenformasyon faaliyeti yapmalarına rağmen), 
kendisine/kendi tarafına bunun yapılması halinde bunu yapanı suçlaması psikolojideki 
narsisizm ve psikopatlık durumunu hatırlatmaktadır. Bu durumda kişi, başka insanları kendi 
çıkarları için kullanmayı, manipüle etmeyi, sömürmeyi, hatta canı istiyorsa aşağılamayı, 
yaralamayı, öldürmeyi meşru görür. Bu bozukluğun yaygın tezahürü, kardeş kanının döküldüğü 
girdap şeklinde insanları dibe sürükleyen bir bataklığa denk düşer.  

Hakka ve cana saygıyla hakikat arayışını diri tutmak, doğruluk kültürünü inşa etmek, yalan 
haberle kökten mücadele için en etkili yol gibi görünmektedir. İnsanın esas hasmı, onu madde 
biriktirmek, rahat/haz içinde yaşamak, yaşatmak gibi amaçlarla insanlık potansiyelini ve 
aktivasyonunu düşürecek etkinliklere sürükleyen; örneğin insanı köleleştiren, nesneleştiren, 
öldüren, yaralayan, eziyet eden, yalanlarla aldatan yönelimdir. Bu yönelimin düzeltilmesi, 
bozukluğun iyileşmesi ise mikrodan makroya pek çok müdahale gerektirir. Bunun için, 
gerçeklikle yüzleşebilecek, belirsizlikleri tolere edebilecek, bireysel veya toplu cinayetlerden 
uzak dururken ölüm kaygısının da üstesinden gelebilecek, maddeye bağımlı olmayacak, başka 
insanlara kulluk etmeyecek ve kendisine kulluk edilmesini kimseden beklemeyecek, insanı 
cansız robotlar haline getiren pratiklerden uzak duracak, çocukların ve yetişkinlerin ruh ve 
beden sağlığını bozmayacak, insana ve hayvana eziyet etmeyecek, hakikati keşfi ve yaşamı 
sevecek, sevdirecek, çocukları, insanları insan onuruna yakışır şekilde yaşatmak için 
çabalayacak sağlıklı bir yönelim gereklidir. Geçmişte birbirlerini yüzeysel ayrımlarla rakip 
veya düşman olarak görenlerin, insanlık paydasında birleşerek insanlığın olumlu yeniden inşası 
için ortak hareket edebilecekleri platformlar oluşturmaları, başta çocuklar ve en çok eziyet 
görenler olmak üzere beraberce eğri yönelimleri düzeltmeye girişmeleri, doğru olan yolun 
yaşamsal anahtarlarından biri olacak gibi görünmektedir. 

Kısa dönemde ise insanları, salt kendi seslerinin yankılandığı sanal rahatlık halinden 
çıkarmakta fayda vardır. Yankı odalarının ve fitre balonlarının, algoritmalar ve kritik 
durumlarda bireysel müdahaleler aracılığıyla delinmesi, yalan haber de dahil olmak üzere 
dezenformasyon ve cana saygılı olmayan diğer yönelimlerle mücadele etmek bakımından önem 
arz etmektedir. Kişinin, öncelikle yalan haberin doğrusuna maruz kalmasının sağlanması, ikinci 
olarak ise bilhassa doğruluğu ve insan canına saygıyı esas alan alternatif yorumlardan haberdar 
olmasının sağlanması bakımından yankı odalarının ve filtre balonlarının delinmesi faydalı 
olacaktır. Bu noktada, Google, Facebook, Twitter gibi uygulamaların bizzat şirket politikası 
olarak kişinin kendi sesine/aksine hayran olacağı türden yanılsamaları tekrarlayan yankı 
odalarını inşa etmeye yarayan filtrelerden vazgeçerek; hatta tersine bunu kırarak hareket 
etmeleri yarar sağlayabilir. Örneğin; yalan haber olmaması kaydıyla ve cana saygılı olması 
kaydıyla kişinin farklı kesimlerden haberlere/yorumlara/bilgiye maruz kalmasını sağlamaları, 
eğrilik kültürü yerine doğruluk kültürünü; çekişme/kamplaşma yerine istişare/fikir alışverişi 
kültürünü destekleyici olabilir. Bu durum, kısa dönemde reklam gelirleri üzerinden ticari 
kazançları olumsuz etkileyebilecekse de orta dönemde insanın, daha rahat farklı sesleri 
duyabilmesini ve (nefret dili sosyal medya şirketleri ve muhtelif internet uygulaması tarafından 
engellendiği sürece) cana saygılı bir üslupla duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesini 
sağlayacaktır. İnsani iletişim, paylaşım, güven ortamını pekiştirirken, doğruluk kültürünün 
inşası ciddiye alınan bir pratik haline geldikçe, farklı görüşlerden insanlar yalan haber ve başka 
türden manipülasyonlar karşısında birbirlerini uyarmayı bir insanlık görevi addedecektir.  

Yalan haberin, (sahiden doğru olması kaydıyla) gerçek hesaplar üzerinden yaygın doğru 
bilgi/haber içinde boğulması yine makul görünen bir seçenektir. Ancak sadece tek bir yerde 
haber yapma olanağı olması halinde bile, geri tepme riskine rağmen, işin doğrusunu ifade etmek 
gelecekte doğruluk kültürünün inşası bakımından işlevsel olacaktır. Zira yalan haberi görüp işin 
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doğrusunu araştırıp bulmak isteyecek tek bir kişi bile olsa, o bir kişinin doğru habere/bilgiye 
erişebilmesi, ona bu doğruluk olanağının tanınması, çoğu durumda, zaten halihazırda yalan 
habere inanmış kişilerin bir yanılsama sonucu yanlış inancını pekiştirmekten daha kıymetli 
olabilecektir. 
İnsan kimliği ön plana geçtikçe, yalan haber dahil birçok eğriliğe ihtiyaç kendiliğinden 

azalacaktır. Öte yandan, ortalama eğilim, insanın, iyi hissetmek için kendisinin veya ait olduğu 
tarafın esasen ne kadar da doğru işler yaptığını, haklı olduğunu, en azından yaptıklarının o kadar 
da kötü olmadığını yinelemesi yönündedir. Bu ise bir kısır döngü, hatta insanı içine çeken bir 
girdaptır. “Ben haklıyım” duygusu genelde egoyu şişirir, sanal/sahte bir güvenlik alanı 
oluşturur; kişi, zamanla, kendini rahat ve güvende hissetmek üzere mevcut yalanları 
sürdürmeye veya daha çok yalana ihtiyaç duyabilir. Kendisine ve başkasına söylenen yalanlar, 
hakikati keşif yolculuğunu baltalar. Hakka, cana saygıyla gelen hakikat arayışı ve doğruluğun 
inşası ise insanı insan yapan çabadır, yönelimdir. Madde dünyasının yanılsamalarını geri plana 
itip insanlaşmayı önceler hale geldikçe, dezenformasyon gibi faaliyetlere ihtiyaç duyma hali 
marjinalleşir, insanlık potansiyeli ve aktivasyonu yayıldıkça ise kaybolup gider. 
Dezenformasyonla mücadele, öncelikle, insanın kendini kandırdığı yanılsamaları keşfedip 
bunları alt etmesini gerektirir. Bir yandan sivrisineklerle ve yol açtığı hastalıklarla mücadele 
ederken (dezenformasyon, cinayetler, kölelik, cana zararlı şiddet gibi) bir yandan da köklü 
çözümlere yönelerek insanlığı bir kara delik gibi içine çeken bataklıkla mücadele etmek 
gerekmektedir. 

 
SONUÇ 

Bu çalışmada yalan haberle mücadeleye dair yer verilen birçok çözüm önerisini, van der 
Linden ve Roozenbeek’in [31] de önerdiği gibi dört başlık altında toplamak mümkündür: 
algoritmik çözümler; düzeltici çözümler; yasal çözümler; psikolojik çözümler. Tamamı 
değerlendirildiğinde, yalan haberle mücadele ederken mikrodan makroya pek çok etmenin göz 
önünde bulundurulmasında fayda olduğu anlaşılmaktadır. Medya okur yazarlığının yanı sıra 
analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin de fayda sağlayacağı açıktır.  

Birbirini hasım olarak algılayan kişi ve grupların kendine yapıldığında itiraz ettiği, ancak 
hasım olarak tanımladığına yapılmasına örtük veya açık destek verdiği manipülatif ve aldatıcı 
haber yayılımı, girdap gibi tarafları içine çekmekte, yalan kültürü çığ gibi büyümekte, insanlık 
potansiyeli ve aktivasyonu düşmektedir. Bu kör düğümün çözülmesinin temel yollarından biri, 
doğruluk kültürünün yerleştirilmesi için çabalamak ve kişinin gücünü doğruluktan almasıdır. 
Bu bağlamda, bilhassa karanlık kişilik etmeninin (bencillik, Makyavelcilik, ahlaki çözülme, 
narsisizm, psikolojik olarak kendinde hak görme, psikopati, sadizm, çıkarcılık, kinciliğin) 
hakimiyetini yitirmesi de önem kazanmaktadır. Ruh ve beden sağlığını destekleyici 
müdahaleler, yalan haber üretimini de yayılımını da azaltabilecek şekilde insan ilişkilerinde 
canlı ve huzurlu bir ortam sağlama potansiyeline sahiptir. 

Yalan haberle mücadelede pek çok müdahale ortalama insan eğilimi üzerinden geliştiriliyor 
ise de zamanla bilimsel bilginin ve teknolojik araçların da gelişmesiyle beraber bağlama göre 
fizyo-biyo-psiko-sosyal etkenlerin/eğilimlerin saptanarak hem genelleştirilmiş hem de 
kişiye/gruba özel tedbirlerin geliştirilmesi olanaklı olabilecektir. Doğruluk kültürünün 
hakimiyeti hedefini ise bir halk sağlığı meselesi olarak ele almak ve bütünsel önleyici ve tedavi 
edici hekimlik tedbirleri çerçevesinde kişi ve gruplara özel etkin çareler geliştirmek için 
disiplinler arası çalışmalar yapmak fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede, olası ve reel tehditlerin 
biçimi, düzeyi, etki alanı ve hedefini temel etik ilkeleri de gözeterek 
sınıflandırma/derecelendirme; bilim, teknoloji, iletişim, sanat, ilahiyat, etik gibi alanlardan 
faydalanarak biçime/içeriğe bağlı olarak kişiye/gruba/kültüre özel önlemler geliştirme yönünde 
detaylandırılmış ve gelişmelere göre yenilenen (uygulamada ortaya çıkan yan etkiler, geri 
tepme etkisi, yeni bulgular vb. değerlendirilerek) eylem planları hazırlamak yararlı olacaktır. 

Geçmişte birbirini rakip olarak tanımlayan taraflar, ortak düşmanlarını insana genellenebilir 
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etik ilkeler bağlamında yeniden tanımladıklarında, yani insanın olumlu potansiyelini azaltan, 
insanlığı bozan etkenleri esas düşman olarak görmeye başladıklarında, birbirlerine 
yakınlaşacaktır. Esas düşmanın, içimizdeki ve dışımızdaki insan canına/insanın iyileştirici 
canlılığına zararlı, insanlık potansiyelini ketleyici/bozucu eğilimler ve pratikler olduğunu 
keşfettikçe günah keçisi arama eğilimi, çifte standartlar, manipülatif yönelimler ve kendini 
hatasız ‘ötekini’ mutlak hatalı görme eğilimi de azalacaktır. Doğruluk kültürünün inşası, safça 
insan canına zarar verenleri/verebilecekleri tedbirsiz kucaklamak anlamına gelmemektedir. 
Tersine, içimizdeki ve dışımızdaki olası olumsuz yönelimleri, farklı potansiyelleri de göz 
önünde bulundurarak (örneğin nörofizyolojik etmenleri ve kültürel kodlamayı hesaba katarak) 
etkin önlemler almaya çalışmayı gerektirmektedir. Doğruluk kültürünü hâkim kılacak şekilde 
insanların yaşadığı her ortamın yeniden yapılandırılması, yalan haber de dahil olmak üzere 
insan canına ve insanlık potansiyeline zararlı yönelimlerin etkisini yitirmesi yönündeki en etkili 
önlemler arasında yer alır.  
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Abstract: The purpose of this study is to highlight the problems encountered in the 
implementation of the ICT subject in the pre-university education system, among students who 
study at the University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" in Albania, based on their referrals. 
Methodology: The transverse method, or cross-sectional method as it is otherwise known, was 
used, following a quantitative approach. During the study, the following components were 
evaluated: the relevant education that the teacher of the ICT subject had, the available 
infrastructure that the schools had for the implementation of the ICT subject, and the 
seriousness of the realization of the hours set in the curriculum by the teachers of the ICT 
subject. The people who participated in this study were first-year students of the University of 
Shkodra "Luigj Gurakuqi". All data were obtained during the period of March - April 2022. 
Data collection was done using a questionnaire, which focuses on three main aspects: the 
relevant education that the teacher of the ICT subject had, the available infrastructure that the 
schools had for the realization of the ICT subject, and the seriousness of the realization of the 
hours set in the curriculum by the teachers of the ICT subject. Discussions and conclusions: 
The problems that are evident are related to the lack of importance that should be given to the 
ICT subject in pre-university education, such as the development of the subject by non-
professional teachers, the lack of classes, and the lack of laboratories. 
 
Keywords: ICT, Pre-University Education, School subject 
 
INTRODUCTION 

The study program Informatics at the University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" began in the 
academic year 2002-2003, with the Order of the Ministry of Education and Science, no. 2571/1, 
dated 19 July 2002. The duration of studies was 4 years with 240 ECTS, until the academic 
year 2003-2004. Diplomas obtained during these years, with law no. 80/2015, were considered 
scientific masters. From the academic year 2004-2005, with the implementation of the Bologna 
Cart system, the study program Informatics was adapted to three academic years with 180 
ECTS. This new study program was opened in the Department of Mathematics, FSHN, and the 
lecturers were mainly from the Mathematics profile, just like the other universities that opened 
this study program. The first university, which other universities took as an example, was that 
of Tirana. The Chair of Informatics at the University of Tirana was established in 1984 at the 
Faculty of Natural Sciences. Its creation marked the culmination of several years of efforts to 
prepare proper IT frameworks in the country [1]. In contrast to developed countries, where 
technology has been developing and improving for decades, in our country, if we refer to the 
history of universities, we can say that the first professionals in this field graduated about 30 
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years ago. Nowadays, technology has become an important and quite complex part for all 
spheres of life. The inclusion of technology in education has become mandatory since the 
efforts to improve learning [2]. Its developments have directly and indirectly affected all work 
processes. Referring to this, the importance of study programs that train professionals in such 
a field is growing every day. For this reason, it is very essential to pay special attention to the 
curriculum, as one of the main components of quality education. Albania is a middle-income 
developing country classified by the World Bank [3]. It also belongs to the post-communist 
countries. The communist regime of Albania is considered by researchers one of the harshest 
regimes in the Eastern bloc [4]. Technological developments that are mainly related to artificial 
intelligence, robotics, or biotechnology, risk increasing inequalities between those who have 
and those who do not have the technology. Depending on the development and economic, 
social, and environmental conditions, each country must follow the relevant policies regarding 
science, technology, or even innovation. This requires bridging the digital divide, building the 
digital knowledge of students vis-à-vis the workforce, and strengthening/aligning science, 
technology, and innovation systems and industrial policies [5]. Although a developing country, 
the efforts made by the government to transform it into a developed country are not negligible 
[6]. This is observed in many fields, among which, for us, the field of Education is of interest, 
especially the field of Information and Communication Technology. In "Decision no. 41, dated 
24.1.2018 on the Elements of Study Programs offered by Higher Education Institutions" [7], it 
is stated that computer knowledge should be part of every study program. As well as in 
Strategic Priority 2, it is stated that: The policy for the development of ICT infrastructure and 
electronic communications must be implemented in all sectors (health, education, environment, 
agriculture, tourism, culture, energy, transport, etc.) [6]. This reflects clearly the government's 
intention to make technology an integral part of every study program and therefore of every 
field. 

Although the interest in the development and implementation of technology, in every field 
of life, is high, we must emphasize that the problems encountered were and are numerous. 
Technology has a significant impact on the teaching and learning process in higher education 
[8]. ICT has a substantial impact on the social and economic development of a developing 
country [9]. If we refer to the scientific studies developed in the last decade, we notice the 
ongoing treatment of the issues that accompany the implementation of ICT resources in 
teaching. In order to adapt to the skills of the 21st century, students and teachers, in the 
classroom, must be able to use all possible digital tools and avoid the problems of their use 
during the teaching and learning processes by becoming users of successful technology [10]. 
Effective teaching and learning rely on ICT. The teacher is the main actor in teaching success. 
His continuous professional development remains a necessary condition for achieving the 
intended results. For this reason, the curriculum, especially that of basic education, requires a 
change in the initial training of teachers, through the renewal of the curriculum of high schools 
and universities and the change of the system of formation and training of teachers [11]. 
According to [12], the basic components that influence a successful education are: the teacher, 
curriculum, infrastructure, management, and institutional strategy, and all these components 
balance each other to ensure the right education for future professionals. Each of the 
components cited above is part of the Pre-University Education Development Strategies 2014-
2020 [13]. Institutional strategies must ensure institutional management that leaves space for 
perfect teacher-curriculum-infrastructure interaction. "Teacher training programs should 
include research and research methodologies so that new teachers are able to apply educational 
research to school practice. The new programs, for all categories of teachers, should reflect the 
innovations of the Pre-University Education curriculum, be enriched with the ICT subject and 
with the techniques of designing tests for evaluating the level of competence development 
[14]". In 2006, the subject of ICT was developed only in high school, while in 2014 it was also 
extended to basic education, continues in the IVth grade, and extends up to the XIIth grade [7]. 
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The inclusion of the IT subject as a separate subject from other subjects, in school curricula, is 
characteristic of Eastern European countries [17], where Albania is also a part. In the 2000s, 
the Albanian curriculum was part of the IT subject, which was later renamed ICT based on the 
importance of the implementation of information technology in teaching and learning. This has 
happened in a line similar to that of the countries of Eastern Europe, such as Lithuania, where 
to emphasize the importance of this subject and to highlight its applicability, the renaming, and 
use of the new term Information Technology [17]. 

It is clear that it is not enough to simply have a well-integrated curriculum in the educational 
system chain to form successful professionals. Of particular importance is the implementation 
part of this curriculum. With the implementation of the curriculum, we consider the way it 
should be served to the student so that the absorption is maximum. For this, the Institute of 
Education Development, in 2018, drafted a "Subject Curriculum Guide for ICT", as an 
auxiliary material for teachers of pre-university education [15]. As well as during the period 
January 2020-March 2021, the Security Agency of the Quality of Pre-university Education 
(ASCAP), has developed the "Analysis of the evaluation of the curriculum implemented in 
Higher Secondary Education (AML)". One of its goals is the identification of problems that 
arise during the implementation of the curriculum and the definition of strategies for their 
improvement [16]. 

As for the ICT subject, we have a rich and comprehensive curriculum that offers students 
basic training in the use of technology and the benefits it has in all the fields where they want 
to be trained, contrary to what is said by [17], where curricular quality is an obstacle in the 
integration of ICT in education in Eastern countries. In addition, referring to the constant care 
that is devoted to the updating of educational programs in the university system, to avoid 
breaking the chain of the educational system as a whole, it is impossible for such a problem to 
exist. 

Based on the analysis and reports of the countries of Eastern Europe, where Albania is also 
part, in relation to this issue, the focus is generally on the quality of the curriculum, the teacher, 
his skills as well as the available technological infrastructure [17]. 

The purpose of this paper is to highlight the problems in the implementation of the ICT 
subject in the pre-university education system, among students studying at the University of 
Shkodra "Luigj Gurakuqi", regarding the qualification of teachers, the importance given to the 
ICT class, the infrastructure, school typology, and location. 

 
METHODS 

Design 

The transverse method, or cross-sectional method as it is otherwise known, was used, 
following a quantitative approach. During the study, the following components were evaluated: 
the relevant education that the teacher of the ICT subject had, the available infrastructure that 
the schools had for the implementation of the ICT subject, and the seriousness of the realization 
of the hours set in the curriculum by the teachers of the ICT subject. 

 
Sample 

The people who participated in this study were first-year students of the University of 
Shkodra "Luigj Gurakuqi" in Albania. All data were obtained during the period of March - 
April 2022. 

Data collection 
The data collection was done using a questionnaire, which focuses on three main aspects: 

the relevant education that the teacher of the ICT subject had, the available infrastructure that 
the schools had for the implementation of the ICT subject, and the seriousness of the 
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implementation of the lessons set in the curriculum by ICT subject teachers. The first part of 
the questionnaire consists of four questions related to demographic data such as gender (m / f), 
school (public/private), and location (city/rural). The second part of the questionnaire consists 
of 4 questions related to the ICT subject teacher. The answers are presented with three 
alternatives: yes, no, I don't know. The third part of the questionnaire consists of 4 questions 
related to infrastructure. The answers are presented with three alternatives: yes, no, I don't 
know. The fourth part of the questionnaire consists of 3 questions related to the development 
of the ICT subject. The answers are presented with 5 different response alternatives, which 
correspond to the Likert scale with five possible options, ranging from never with 1 point and 
always being evaluated with 5 points. 

 
Ethical considerations 

This record respects the rules of data protection. The study addressed the problems 
encountered in the pre-university education system for the ICT subject and not as research on 
human subjects. Students were informed in advance via email about the questionnaire. They 
could then decide whether, or not to participate. Questionnaire responses were strictly 
anonymous to ensure students’ privacy.  
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

TABLE I: DISTRIBUTION OF DEMOGRAPHIC DATA 
 Frequency (N) Percent (%) 

Gender 199 100 (%) 
Male 84 42.2 (%) 

Female 115 57.8 (%) 
School classification 199 100 (%) 

Public 147 73.9 (%) 
Private 52 26.1 (%) 

School location 199 100 (%) 
City 165 82.9 (%) 

Rural 34 17.1 (%) 

 
Regarding gender in our study, 58% are female and 42% are male. In the division of public 

or private schools, the participants of our study 74% attend public school and 26% attend 
private school. Regarding the location of the school, 83% are in city schools and 17% in village 
schools. (Table I) 
 

TABLE II: DISTRIBUTION BY ALL QUESTIONS 
Distribution according to information about ICT teacher Frequency Percent 
Q1*- To your knowledge, the teacher who developed the subject of ICT has been 
a teacher of ICT? 199 100 (%) 

Yes 72 36.2 (%) 
No 114 57.3 (%) 

I don't know 13 6.5 (%) 
Q2*- To your knowledge, the teacher who developed the subject of ICT has been 
a teacher of another natural science profile subject? 199 100 (%) 

Yes 110 55.3 (%) 
No 53 26.6 (%) 

I don't know 36 18.1 (%) 
Q3*- To your knowledge, the teacher who developed the subject of ICT has been 
a teacher of another subject of the social science profile? 199 100 (%) 

Yes 5 2.5 (%) 
No 160 80.4 (%) 

I don't know 34 17.1 (%) 
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Distribution according to information about infrastructure 
Q4*- Has your school been equipped with an ICT lab? 199 100 (%) 

Yes 147 73.9 (%) 
No 52 26.1 (%) 

Q5*- The classes where you taught, were they equipped with digital tools? 199 100 (%) 
Yes 93 46.7 (%) 
No 106 53.3 (%) 

Q6*- The laboratory equipment your school has had, were they recent (not old)? 199 100 (%) 
Yes 62 31.2 (%) 
No 137 68.8 (%) 

Q7*- Did all lab equipment work? 199 100 (%) 
Yes 60 30.2 (%) 
No 139 69.8 (%) 

Distribution according to information about the development of the ICT subject 
Q8*- Evaluate how often you have done ICT planned in the lesson schedule. 199 100 (%) 

Never 10 5.0 (%) 
Rarely 56 28.1 (%) 

Average 54 27.1 (%) 
Often 25 12.6 (%) 

Always 54 27.1 (%) 
Q9*- Evaluate how often you have done another subject or activity during the 
scheduled hour for the ICT course 199 100 (%) 

Never 47 23.6 (%) 
Rarely 63 31.7 (%) 

Average 27 13.6 (%) 
Often 47 23.6 (%) 

Always 15 7.5 (%) 
Q10*- How often have you done ICT in the lab? 199 100 (%) 

Never 65 32.7 (%) 
Rarely 40 20.1 (%) 

Average 26 13.1 (%) 
Often 28 14.1 (%) 

Always 40 20.1 (%) 

 
From a general perspective regarding the information related to the teachers who develop 

the informatics subject, it turns out that for the most part, this subject is not taught by a teacher 
of the relevant profile, and generally the informatics subject is taught by a teacher of another 
natural profile and less often by a teacher of a different social profile. 
In the section of questions related to information about the infrastructure for the development 
of the informatics subject, it turns out that the majority of schools are equipped with informatics 
laboratories, but these devices are in most cases non-digital, old, and do not work. 
From a general perspective on the development of the informatics subject, it results that the 
informatics subject is rarely or moderately developed according to the teaching schedule. On 
average or often this subject is replaced by another subject or activity and for the most part, it 
is never developed in the respective laboratories. (Table II) 
 
Teacher 

One of the challenges that accompany the implementation of the ICT subject in education 
is directly related to the knowledge and profile of the teacher of the subject [18]. 
Below will be analyzed the connections and changes that have statistical significance between 
the profile of the teacher, the public/private high school, and the city/rural location. 
There is a difference and a negative relationship (r= -.286) statistically very significant (p=.000) 
between the classification of public or private schools and Q1: So the subject of informatics in 
public schools is more likely not to be developed by a teacher of the relevant profile. While in 
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private schools, it is more likely that this subject will be developed by a teacher of the relevant 
profile. 

Below are the results of the analysis made between the location of the school and Q1.  
 

Chi-Square Tests  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7.127(a) 2 .028 
Likelihood Ratio 9.328 2 .009 
Linear-by-Linear Association .450 1 .502 
N of Valid Cases 199     

a  1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.22. 
 

 Symmetric Measures Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R .048 .057 .670 .504(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .069 .060 .969 .334(c) 
N of Valid Cases 199       

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 

As can be seen above, there is a statistically significant difference between the location of 
the school and Q1: We can say that the students of the rural schools tend to answer that they 
develop the informatics subject with a teacher outside the profile. 
There is a difference and a statistically significant (p= .010)  positive relationship (r= .183) 
between the classification of public or private schools and Q2: So the subject of informatics in 
public schools in cases where it is not developed by a profile teacher has more likely to be 
developed by a teacher of a different natural profile. 
Below are the results of the analysis made between the location of the school and Q3. 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6.715(a) 2 .035 
Likelihood Ratio 4.842 2 .089 
Linear-by-Linear Association 1.763 1 .184 
N of Valid Cases 199   

a  2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .85. 
 

Symmetric Measures Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R -.094 .078 -1.331 .185(c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.086 .077 -1.214 .226(c) 

N of Valid Cases 199    
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 

As can be seen above, there is a statistically significant difference between the location of the 
school and Q3: We can say that the students of the rural schools tend to refer that they develop 
the informatics subject with teachers of a social profile. 
 
Infrastructure 

Also, a challenge that accompanies the implementation of the ICT subject in education is 
related to the lack of infrastructure, technical problems, and the quality of equipment [18].  

Below will be analyzed the connections and changes that have statistical significance 
between infrastructure and public/private high schools and city/rural locations. 

There is a difference and a statistically significant (r= -.224) negative relationship (p= .002) 
between public or private school classification and Q4: Public school students are more likely 
to report that their school does not have a computer lab. 

There is a statistically highly significant (p= .000) difference and negative correlation (r= -
.543) between public or private school classification and Q5: Private school students are more 
likely to report that their school has digital devices. 
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There is a difference and a statistically significant (r= .184) positive relationship (p= .009) 
between school location and Q5: Rural school students are more likely to report that their 
classrooms are not equipped with tools digital. 

There is a difference and a statistically significant (p= .000) negative relationship (r= -.390) 
between public or private school classification and Q6: Public school students are more likely 
to report that their school has old equipment. 

There is a difference and a statistically significant (r= .161) positive relationship (p= .023) 
between school location and Q6: Rural school students are more likely to report that their 
laboratories have old equipment. 

There is a difference and a negative relationship (r= -.457) statistically very significant (p= 
.000) between the classification of public or private school and Q7: Public school students are 
more likely to refer that computer labs in their school do not work. 

There is a difference and a statistically significant (r= .153) positive relationship (p= .031) 
between school location and Q7: Rural school students are more likely to report that their 
laboratory equipment does not work. 

 
Realization of the ICT subject 

Below will be analyzed the connections and changes that have statistical significance 
between the realization of the ICT subject and the public/private high school and the city/rural 
location. 

There is a difference and a positive relationship (r= .235) statistically significant (p= .001) 
between the classification of public or private school and question 8: Public school students 
are more likely to refer that they rarely develop the subject of informatics or never. While those 
from private schools are more likely to refer that they develop the subject of informatics often 
or always. 

There is a statistically significant (p= .005) difference and a negative relationship (r= -.198) 
between the classification of public or private school and question 9: Public school students 
are more likely to refer to replacing the computer science subject with another subject or 
activity often or always. While for students of private schools, this phenomenon happens rarely 
or never. 

There is a difference and a positive relationship (r= .382) statistically very significant (p= 
.000) between the classification of public or private school and question 10: Public school 
students are more likely to refer that they develop the computer science subject rarely or never 
in relevant laboratories. While for students of private schools, the development of the 
informatics subject is often or always done in the relevant laboratories. 
 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

In public pre-university education, the teacher of the ICT subject in a significant part of the 
cases does not have the proper education and generally has an education in natural sciences, 
therefore it is recommended that the adequate education of the teacher be primary and strictly 
intact. 

In public pre-university education, the infrastructure does not support the use of technology 
in teaching, excluding private pre-university education where the use of supporting 
technologies in teaching is significantly observed, therefore a quality investment in technology 
is recommended. 

The importance given to the realization of the ICT subject in public pre-university education 
is low, therefore it is recommended to sensitize the staff through the drafting of different 
policies regarding the importance of such a subject. 

Therefore, it should be noted that the parts of the education system chain (primary education, 
secondary education, higher education, and university) should not exist and function as 
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separate or independent from each other. The updating of one part must be accompanied by the 
updating of all its subsequent parts, otherwise, the curricular gap will be present and will be 
reflected in the formation of new professionals. 
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Özet: Tanzimat Fermanı, ilan edilişinin üzerinden 184 yıl geçmiş olmasına rağmen etkilerini 
halen Türkiye toplumu üzerinde göstermeye devam etmektedir. Türkiye toplumu olarak 
bugün hala sorunlarını yaşadığımız her konuda, bu ister hukuk, ister politika, isterse 
düzenleme açısından devamlı bir eksiklikle tamamlandığı iddia edilen her düzenlemenin 
kaynağı için geçmişe dönüp Tanzimat Fermanına giden süreç ve bu süreç içerisinde 
yaşananları çok iyi analiz etmek zorundayız. Osmanlı İmparatorluğu Padişahı ve devlet 
ricalinin yine devletin içerisinde bulunduğu problemleri aşmak için batılı ülkelerin hukuksal 
ve idari açıdan ulaştıkları seviyeler üzerinden kanunları ve sistemleri kopyalayarak devletin 
kurtulacağı ve bunun ardından yine gelişmiş devletler üzerinden yapılacak teknoloji 
transferiyle devletin modern seviyelere geleceği umudu aslında tarihin bize ibretlik bir örnek 
vermesini de sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında yakın geçmiş tarihi açısından Türk toplumu 
içerisinde bulunduğu sıkıntıları aşabilmesi için elinde yeterli veri bulunduğu kanısındayız. 
 Sonuçta Tanzimat Fermanı ile başlayan dönem Islahat Fermanı ve anayasal döneme geçişle 
birlikte devleti yıkıma götüren süreci hızlandırmış olduğu kanaatindeyiz.  Çünkü kuruluş 
tarihini 1300 olarak aldığımız takdirde yaklaşık 539 sene içerisinde çözülmeden ayakta 
durmayı başarmış olan devletin, Tanzimat dönemi olarak adlandırılan sürece girmesiyle 
birlikte tarih sahnesinden çekilmesi yaklaşık 84 yıl sürmüştür. Özellikle Osmanlı Devleti 
içerisinde herkes için genel kanun yapabilme yeteneğine sahip hukukçuların olmamasının ve 
bunun sonucu olarak da kanunlaşamamanın önemi çok büyüktür. Osmanlı Devletinin 
kanunlaştırma tekniği açısından batı hukukunu örnek alması dönemin hukukçularının 
sorumluluğunu azalttığı, hukukçular arasında ittifak edilen bir konu olarak kabul edilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Modernleşme, Islahat 
 
Abstract: Even though it has been 184 years since the declaration of Tanzimat Fermanı, it 
still continues to show its effects on Turkish society. As the Turkish society, we have to go 
back to the past and analyze the process leading to the Tanzimat Edict and what happened 
during this process, for the source of every regulation that we still have problems with, 
whether it is law, policy or regulation, which is claimed to be completed with a permanent 
deficiency. The hope that the Ottoman Empire Sultan and state dignitaries will get rid of the 
state by copying the laws and systems over the legal and administrative levels that western 
countries have reached in order to overcome the problems of the state, and then the hope that 
the state will come to modern levels with the technology transfer to be made over the 
developed states, actually makes history give us an exemplary example, has also provided. 
From this point of view, we believe that he has enough data to overcome the difficulties in 
Turkish society in terms of recent history.  
As a result, we believe that the period that started with the Tanzimat Edict accelerated the 
process that led to the destruction of the state with the Reform Edict and the transition to the 
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constitutional period. Because, if we take the date of establishment as 1300, it took about 84 
years for the state, which managed to stand without dissolution in about 539 years, to 
withdraw from the stage of history with the entry into the process called the Tanzimat period. 
Especially in the Ottoman Empire, the lack of jurists who have the ability to make general 
laws for everyone and as a result of this, the importance of not being able to become a law is 
very important. It can be accepted that the Ottoman Empire's taking western law as an 
example in terms of codification technique reduced the responsibility of the lawyers of the 
period as an agreed issue among the lawyers. 
 
Keywords: Tanzimat Period, Modernization, Reform 
 

GİRİŞ 

1. Ferman ve Tanzimat 

Fermanlar, padişahların tek taraflı buyruklarından ibaret metinlerdir. Bu metinler doğrudan 
doğruya devletin işleyişi için hazırlanmış olabileceği gibi kimi zaman da devletin kendi 
tebaasına haklar sunan ya da monarkın sahip olduğu yetkileri yine monarkın kendi isteği ile 
yetkilerini sınırlayan fermanlarda olabilir. Avrupa'da bunlara “charte” (şart) adı verilir. Batı 
hukuku içerisindeki en meşhur şartname İngiltere'de ilan edilmiş olan Magna Carta 
Libertatum’dur. İngiltere Kralı John bir takım yetkilerinden vazgeçerek ülke içerisindeki 
derebeylere bir takım haklar tanımıştır. Tanzimat Fermanı da adeta Magna Carta gibi bir 
şartnameden ibaret metindir.1 Fakat sonuç olarak şunu söylememiz mümkündür ki gerek 
Tanzimat Fermanı gerekse de Magna Carta ilan edenlerin sahip olduğu yetkilerden 
bazılarından feragat ederek kendi kendilerinin yetkilerini bir şekilde sınırlandırmış 
olmalarıdır.  

 
2. Tanzimat’ın Etimolojisi 

Tanzimat, tanzim etmenin çoğulu manasına gelmektedir. Tanzim etmek ise sözlük anlamı 
itibariyle “düzenlemek, sıraya koymak, ıslah etmektir”.2 Tanzimat Fermanı’nı, Tanzimat 
Fermanı olarak adlandırdığımız gibi aynı zamanda Gülhane Hatt-ı Hümᾶyῠnu, Gülhane Hatt-ı 
Şerifi, Tanzimat-ı Hayriye olarak da adlandırıyoruz.3 Ancak hukuki açıdan dikkat edildiğinde 
Tanzimat Dönemi ile Gülhane Hatt-ı Hümᾶyῠnu'nun birbirinden farklı anlam içerdiği 
görülecektir. Gülhane Hatt-ı Hümᾶyῠnu yeni bir devlet anlayışının başlangıç bildirgesidir. 
Tanzimat Dönemiyle (1839-1876) ise Gülhane Hatt-ı Hümᾶyῠnu sonrasında gerçekleştirilen 
idari, mali, ekonomik, hukuki ve diğer alanlarda yapılan tüm yeni uygulamaların tamamını 
içeren dönem anlatılmaya çalışılmaktadır.4  

 Tanzimat Fermanı, isim olarak o dönemde de Tanzimat Fermanı olarak mı kullanılmıştı, 
yoksa daha sonradan mı Tanzimat Fermanı adını almıştır, sorusuna cevap olarak tarafımızdan 
yapılan okumalar ve incelemeler sonucu Tanzimat Fermanı teriminin dönemi itibarıyla 
modern bir terim olduğu kanısına varıyoruz. Ancak bu terimin etimolojik yapısının o gün 
çıkmadığı o günden daha öncesine dayandığını söylersek yanılmış olmayız kanaatindeyiz. 
Nitekim 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış olduğu olaya “Vaka-i Hayriye” adı 
verilmiştir. “Takvim-i Vekᾶyi” incelendiğinde II. Mahmut’un yaptığı ve yapmaya devam 
etmeyi düşündüğü ıslahatlara genel olarak “Tanzimat-ı Hayriye” (Tanzimat-ı Mülkiye) olarak 

 
1 Ahmet Cevat Eren, Tanzimat Fermanı ve Dönemi, Derin Yayınları, İstanbul 2007, s.s. 37-38. 
2 Türk Dil Kurumu, Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ , Erişim Tarihi 17.11.2022.  
3 Mustafa Görüryılmaz, Türklerde Anayasa Hukukunun Gelişimi, Işık Eğitim Kültür Hizmetleri  
  Yayınları, Ankara 2007, s. 122. 
4 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006, s. 75. 
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adlandırdığını görmekteyiz.5 Bu sebeple Tanzimat Fermanı içinde Tanzimat-ı Hayriye adı 
verilmesi bizce rastgele gerçekleşmiş bir olay değildir. Tanzimat Fermanının günümüz 
Türkçesiyle karşılığı “Hayırlı Düzenlemeler” demektir.6  
 
3. Tanzimat Fermanı’na Neden İhtiyaç Duyuldu? 

Yukarıda bu soruyu cevaplamak adına birçok hususu ele almış olsak da aslında bu soruyu 
tam anlamıyla cevaplandırmayı başarabilmenin çokta mümkün olmadığını düşünüyoruz. 
Zaten bu sorunun cevabı tam olarak verilebilseydi o tarihten bu zamana yepyeni incelemeler 
yapılmayacağı gibi yepyeni çıkarımlar da elde edilmezdi. Yapılmış birçok Tanzimat Fermanı 
çalışmasında her bilim insanının Tanzimat Fermanı’na farklı görüş ve nitelikler kattığı 
görülmektedir. Bir kaç örnek vermek gerekirse Tanzimat Fermanı’nın yüzüncü yılı 
münasebetiyle dönemin maarif bakanlığı tarafından Hasan Ali Yücel’in girişimleriyle 
Tanzimat 1 adıyla bir eser yayınlanmıştır.  Modern döneme ait bir kitap olarak Halil İnalcık 
tarafından yazılmış Tanzimat kitabı önemli kaynaklardandır. Genel olarak bir kanaat 
belirtecek olursak Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nin “devlet yapısı” (hukuki, siyasi, 
ekonomi, idari) tamamı ile değiştirilmeye çalışılmıştır.7 

Bu konuda birçok akademik çalışma yapılmış ve halende yapılmaya devam edilmektedir. 
Tanzimat Fermanı, modern Türkiye’nin gelişiminin önemli taşlarından birisi olduğu 
tartışılmaz bir gerçekliktir. Hatta 1940’lı yıllarda Tanzimat Fermanı bir “batılılaşma 
düzenlemesi” olarak ele alınmıştır. Ancak bugün yerli kökenleri de bilim insanları tarafından 
çözümlenmektedir. Bu sebeple Tanzimat Fermanı icraatlarının başlangıç tarihini 1830 
yıllarına götüren tarihçiler de bulunmaktadır. Tanzimat döneminin bitiş süreci hakkında fikir 
ayrılıklarına düşen tarihçilerin görüşleri şöyledir; Kimilerine göre dönem Sadrazam Âli 
Paşanın ölümüyle son bulmuş (1871), kimilerine göre Mithat Paşa’nın sürgüne 
gönderilmesiyle son bulmuş (1877), kimilerine göre ise “Düyῠn-u Umῠmiyye İdaresinin” 
kuruluşu olan 1881 tarihinde son bulmuştur. Ortak kanı ise 1878’de Meclis-i Meb’ῠsan’ın 
kapatılmasıyla dönem sona ermiştir.8  

 
4. Osmanlı Devletini Tanzimat Fermanına Götüren Süreç 

Kavalalı Mehmet Ali Paşanın, Osmanlı Devleti ile menfaatlerinin çatışması sonucunda 
isyan etmesi üzerine II. Mahmud’un, adeta denize düşen yılana sarılır misali, Rusya 
Çarlığı’ndan yardım istemesi üzerine paniğe kapılan İngiltere derhal duruma müdehale 
ederek, Mısır Valisi Kavalalı’yı ve Rus Çarlığı-Osmanlı Devleti yakınlaşmasını bertaraf 
etmiştir.  Hiçbir iyiliği karşılıksız yapmayan İngiltere, bu iyiliğinin karşılığı olarak da 
kendisine ticari imtiyaz sağlayan 16 Ağustos 1838 tarihli Balta Limanı Anlaşması’nı Osmanlı 
Devletine kabul ettirmiştir.9 Kendisine Pazar arayan İngiltere, çok büyük bir coğrafyayı elinin 
altında bulunduran Osmanlı Devleti sayesinde ekonomisi rahat bir nefes aldığı gibi ayrıca 
dönem itibariyle kendi siyasasına en ideal sonuçları elde ettiğini söylersek yanılmış olmayız.  

 
5 Takvim-i Vekᾶyi, Numara 163,11 Muharrem 1254, s. 2.  
6 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-1868),  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1994, s. 12 ve devamı. 
7 Kazım Yetiş, “Tanzimat Karşısındaki Tavırların Tasnifi Konusunda Bir Deneme”, Tanzimat’ın  
  150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s. 118. 
8 Halil İbrahim Bozaslan, Osmanlı’da Ceza Adaletinin Dönüşümü: Hukuki Bir reform Hareketi  
   Olarak Tanzimat Fermanı, T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza Adaleti  
   Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020, s. 38; Türk Diyanet Vakfı  
   İslam Ansiklopedisi, Tanzimat, https://www.islamansiklopedisi.org.tr/tanzimat, E.T. 17.11.2022. 
9 Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008, 
   s.s. 33-36. 
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30 Haziran 1839 yılında II. Mahmut vefat etti. Yerine daha 16 yaşında Osmanlı gibi bir 
devletin başına geçmek için çok naif bir genç olan Abdülmecit geçmişti.10 Yeni Padişah 
babasının siyasetine uygun davranmayı tercih etmiştir.11 Genç Padişah bu siyaseti takip 
ettirebilmek için batılı devletlerin istekleri ve devletin iç dinamikleri doğrultusunda ihtiyaç 
hissedilen konularla ilgili olarak düzenlemeler içeren 17 Temmuz 1839 tarihinde devlet erkânı 
tarafından oluşturulan bir komisyonda hazırlanan bir Hatt-ı Hümayunu ilan etmiştir. Bu Hatt-ı 
Hümayunda Tanzimat Fermanındaki hususlar yer almaktadır.12 17 Temmuz 1839’da 
hazırlanmış olan Hatt-ı Hümayunun yeterli görülmemesi sebebiyle bizzat Abdülmecit’in 
emriyle aralarında Mustafa Reşit Paşa’nın da bulunduğu bir komisyon aracılığı ile Bab-ı 
Âli’nin de onayı ve bizzat Padişah’ın izni ile yine Abdülmecit adına13 3 Kasım 1839 tarihinde 
Gülhane Parkı’nda Mustafa Reşit Paşa tarafından Tanzimat Fermanı adı ile anılan 
adaletname, halkın, dini cemaat temsilcilerinin ve yabancı diplomatların önünde ilan 
edilmiştir.14  

 
5. Fermanın Akıllara Kazınmış Maddesi: 
            “Can, Mal, Irz, Namus Teminatı” 

Tanzimat Fermanı incelendiğinde aslında metin itibariyle Avrupa Hukuku ve Avrupa İdari 
Sistemlerine yönelik olan maddelere maalesef rastlayamıyoruz. Adaletname’de tam tersi 
yönde ifadelerle karşı karşıya kalmaktayız. Şöyle ki; fermana göre devletin içinde bulunduğu 
hale düşmesine sebep olan hususlar, devletin başıyla beraber tüm yöneticilerin şer’i 
hükümlere uymamasından kaynaklandığı belirtilmiştir.  Fermana göre bu durumu aşmanın en 
önemli yolu ise Şeriat’ı tekrar uygulanabilir hale getirmekten geçmekteydi.  

Herkesin, fermanda en önemli madde olarak ele aldığı olgu can, mal, ırz, namus 
güvenliğinin teminat altına alınmasıdır. Ancak bu soru beraberinde ister istemez bu tarihe 
kadar Osmanlı’da can, mal, ırz güvenliği yok muydu da bu fermana bir madde olarak girdi 
sorusunu akıllara getiriyor. Bu soruyu toplum bilimi uzmanlarına sormuş olsaydık onlar 500 
yıl tarihte varlığını sürdürmüş olan bir devlette böyle bir hükmün yazılı olmasına gerek 
olmadığını şayet böyle bir teminat olmasaydı bu devletin değil 500 küsur yıl 3 yıl bile yol 
alamayacağına vurgu yaparlardı. Madem böyle bu takdirde fermanda bahsedilen can mal ve 
ırz kavramlarının teminat altına alınmasının fermanda yazılı bir hale gelmesi Osmanlı Devleti 
için ne ifade etmektedir? Aslında Ferman açısından can alıcı sorunun bu olduğu 
kanaatindeyiz. Çünkü Osmanlı Devletinde can, mal, ırz ve namus güvenliği tehlike altında 
olan bir grup vardı. Bunlar Osmanlı Devlet adamlarıdır. Gerçektende Padişah istediği zaman 
bir devlet adamının infazına yargısız bir şekilde karar verebilir ve mallarını da müsadere 
ettirebilirdi. Bu ise Osmanlı Devlet adamlarının bekasını tehdit ettiği için Osmanlı 
bürokratları ama Abdülmecit’in onayı ile ama onun tecrübesizliğinden faydalanmak yoluyla 
ona bu maddenin neticelerinin ne olacağını hissettirmeden bu maddeyi fermana 
geçirmişlerdir. Maddenin neticesi açısından padişah devlet adamları üzerindeki azil yetkisi 
dışındaki yetkilerinden tek taraflı olarak vazgeçmiştir.  Bu ise Osmanlı’da devlet rejiminin 

 
10 Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilat Hukuku Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, Cilt 1,    
    Baha Matbaası, İstanbul 1960, s. 81. 
11 Kemal Beydilli, “1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları Hakkında”, 150. Yılında Tanzimat,  
    Hazırlayan Hakkı Dursun Yıldız, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1990, s. 23. 
12 Takvim-i Vekᾶyi, Numara 182, 16 Cemᾶziyelevvel 1255, s. 2. 
13 Yavuz Abadan, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Anayasa Sistemine Geçiş Hareketleri”, Ankara  
    Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Ankara 1957, s. 3. 
14 Mehmet Akman, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı I, I. Tertip Düstur ’un 
    Tarihi Fihrist ve Dizini”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Sayı 3,  İstanbul 2007, s. 71; Yavuz  
    Abadan, a.g.m. , s. 3; Mustafa Erdoğan, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Liberte Yayınları,   
    Ankara 2009, s. 28 
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değişmesine15 yol açmış devleti yönetme yetkisi adeta devlete ve Padişaha karşı sorumsuz 
bürokratların eline geçmiş ve sonuçta “bürokrat vesayetinin” doğmasına yol açmıştır.16  

 
6. Askerlik   

Fermanda değinilen bir başka hususta ortada önemli bir askerlik sorununun varlığı ve bu 
konu ile ilgili gereken düzenlemelerdir.17 Askerliğin bir sorun haline gelmesinin ana 
sebeplerinden birisi de kaldırılan yeniçeri ocağı sonrasında askere alımlarda zaten olan 
düzensizliklerin hat safhaya ulaşmasından kaynaklanmaktaydı. Fermanda bir memleketin  

ahalisinin askere gitmesi gereklidir denmektedir. Oysa o zamana kadar Osmanlıda böyle 
bir uygulama yapılmamıştır. Gayrimüslimler askere alınmazken ferman bu ayrımı ortadan 
kaldırmaktaydı. Fakat Gayrimüslimler fermandaki bu imtiyaza karşı çıkmışlar ve zorda 
kalırlarsa iltica etmeyi düşündüklerini açıkça ifade etmişlerdir.18 

Askere alınmalarda fermana kadar bir düzenleme yapılmamış olmasından dolayı maruz 
kalınan haksızlıklar devlet adamları tarafından bilinmekteydi. İnsanlar ovada ise başlarında 
bir derebeyi yoksa bunların askere alınması çok kolaydı. Ancak Arnavutluk’un dağlarından 
askere adam almak ise oldukça zordu. Askere alınan kişilerin ne zaman askerden döneceğine 
dair bir düzenleme o tarihe kadar yoktu. Askeriyenin bir an önce elde etmek istediği asker 
sayısı en kolay bir şekilde nereden elde ediliyorsa oradan elde edilmeye çalışılmış bunun 
sonucunda da askerler hep aynı yerden alınmışlardır. Bu sistemin sonsuza dek 
sürdürülemeyeceği aşikârdı. Zaten devlet ricali de orduda reform gerçekleşmezse başarının 
gelmeyeceğini tespit etmişti. Fakat Osmanlıda reform demek merkezileşmek demek, 
merkezileşmek demek de daha önce mütegallibenin elinde kalan yerlerin geri alınması 
demektir. Bu da ancak güçlü bir orduyla mümkün olabilirdi. Yani kısaca en büyük mesele 
merkezileşmektir ki bu sorun Cumhuriyet Döneminde de devam etmiştir. Merkezileşmek 
demek merkezin ilan ettiğine vatanın her yerinde uyulması demektir. Devlet, 1839’lu yıllarda 
hem iç hem de dış tehditlere karşı kendisini savunmak durumundaydı. İşte fermanda her ne 
kadar tam anlamıyla uygulanmamış olsa da askerlik süresi beş yılla sınırlandırılıyor, her 
bölgede ki nüfus yoğunluğuna göre o yöreden asker temin edilmesi gerekliliği belirtiliyor, 
önceden doğmuş sorunların çözümleneceğine vurgu yapılıyordu.19  

1843 yılında Hassa Müşiri Rıza Paşa tüm bu sorunların çözülmesi için yetkilendirildi. 
İhtiyaç üzerine yapılan düzenlemeler sonucunda 6 Eylül 1843 yılında askere alınacak kişilerin 
kura ile belirlenmesi ve Mart 1844 tarihinden başlamak üzere fiili askerliğin beş, redifliğin 
yedi yılla sınırlanması ve fiilen görevli askerlerin en az %20’sinin her yıl yeni askerlerle 
değiştirilmesi karar altına alındı. Ordu sistemine geçilmesiyle birlikte Dersᾶdet, Hassa, 
Anadolu, Rumeli ve Arabistan orduları kurularak bünyelerinde faaliyet gösterecek meclisler 
kuruldu.20  

 
7. Vergi 

Fermandaki vergi düzenlemelerine bakacak olursak; “İltizam Usulü” devletin vergilerinin 
özelleştirilmesidir. Fermanla, İltizam Usulü ortadan kaldırarak devlet kendi memurları 
aracılığı ile vergi toplanmaya çalışmıştır. Fakat Tanzimat’ın ilanından sonra para 

 
15 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara 2008, s. 401. 
16 Mehmet Cangir, Merkeziyetçilik Âdemi Merkeziyetçilik Sarmalında Yetki Genişliği, Ankara 
   Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,  
   Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011, s. 44. 
17 Frank Edgar Bailey, British Policy and The Turkish Reform Movement: A Study in Anglo- 
   Turkish Relations 1826-1853, Harvard Üniversity Press, Cambridge 1942, s.s.  197-198. 
18 Ufuk Gülsoy, Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni, Simurg Yayınları, İstanbul 2000,  
    s.s. 39-46. 
19 Kemal H. Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012, Timaş Yayınları, İstanbul 2015, s. 47. 
20 Takvim-i Vekᾶyi, Numara 258, 24 Şaban 1259, s.s. 2-3.  
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toplanamayınca devlet apar topar iltizam usulüne geri dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
durum 1856 Islahat Fermanına kadar ve hatta başka bölgelerde 20. yüzyılın başına kadar 
devam etmiştir.21 Yürürlükte olan vergi toplama mekanizmasının bir anda değiştirilerek başka 
tür mekanizmaların kısa bir sürede kurulamayacağını Tanzimat Fermanı örneği bize 
ispatlamıştır.  
 
8. Yargı 

Tanzimat Fermanı sayesinde artık “yargısız infaz müessesesinin” Osmanlı Devleti’nde 
Kanuni Esasi ilan edilinceye kadar ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Kanuni Esasi’nin 113. 
Maddesi demokrasi açısından Osmanlı Devleti’ni Tanzimat Fermanı ile aldığı merhalenin 
gerisine attığı açıktır. Tanzimat Fermanı ceza muhakemeleri hakkındaki düzenlemeleri ile tüm 
vatandaşlarına bir ceza güvencesi vermiştir.22 1838 Tarihli Tarik-i İlmiyeye Dair Ceza 
Kanunname-i Hümayunu daha yeni hazırlanmışken Memurine Mahsus Ceza Kanunu 
olmasına rağmen Tanzimat Fermanı derhal bir Ceza Kanunu hazırlanmasını öngörmüştür. 
Gerçektende ferman sonrasında hazırlanan ilk kanun 1840 tarihli “Ceza Kanunname-i 
Hümayunu” olmuştur.23 Ancak Osmanlı Devleti içerisinde herkesi kapsayacak hukuki boyutta 
kanun yapabilme bilgi ve tecrübesine sahip hukukçular olamadığı için kanun yetersiz kalmış 
birçok tadilat görmesine rağmen beklentiyi karşılayamamıştır. Bu sebeple 1851 Tarihinde 
“Kanun-ı Cedid” adı verilen yeni bir ceza yasası hazırlanmıştır.24 Fakat maalesef bu kanunda 
birçok aksaklık içermesi sebebiyle defalarca tadilat görmüş ardından 1858 Tarihli “Ceza 
Kanunname-i Hümayunu” yapılmıştır.25 Hazırlanan bu kanunda Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından kabul edilen 765 sayılı Ceza Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürülüğe girinceye 
kadar uygulanmıştır. Fakat şunu belirtmeliyiz ki ilgili kanun da 1 Temmuz 1926 tarihine 
kadar defalarca tadilat görmekten kurtulamamasına rağmen uygulamada maalesef 
beklentilerin çok gerisinde kalmıştır.26  

 
9. Padişah’ın Yetkileri 

Padişah kendi çıkarmış olduğu fermanla kendi yetkilerini sınırlamıştır. Gülhane Hatt-ı 
Hümayunun içinde olan şeri kanunlara harfiyen uyacağına, kanunların ana esaslarına dair “oy 
çokluğu” ile karar verilen hususlara müsaade edeceğine dair yemin etmiştir. Bu husus Türk 
demokrasi tarihi açısından önemli bir merhale taşıdır. Yürürlükte olan kanunlara uygun 
olmayan hiçbir husus yapmayacağını muhtevasında bulunduran yemin de Abdülmecit ancak 
Meclis-i Vala kanunda değişiklik yaparsa ben de yapılan bu değişiklikle paralellik arz eden 
değişiklikler yapacağını belirtmiştir. Abdülmecit artık Padişah otoritesini kanunla 
sınırlamıştır. Abdülmecit ortada fiilen kendisine müdahale etme şansına sahip bir meclis 
olmamasına rağmen ölünceye kadar bu yeminine sadık kalmıştır.  

 
21 Abdüllatif Şener, Tanzimat Döneminde Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, İstanbul 1990,  
    s.s. 36-43, 121-139. 
22 Nevin Ünal Özkorkut, “Yargı Bağımsızlığı Açısından Osmanlı’da ve Günümüz Türkiye’sinde  
   Yargıya Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 1,Ankara  
   2008, s. 231. 
23 Esad Arsebük, “Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Sahası”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
    Dergisi, Ankara 1943, s. 9,  https://dergipark.org.tr, Erişim Tarihi 16.12.2022. 
24 Cengiz Otacı, Hukukun Laikleşme Süreci, Birey Yayınları, İstanbul 2004, s. 215. 
25 Yağmur Temiz, “Türk İslam Hukukundan Günümüze Zina”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
   Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, İstanbul 2014, s. 494.      
26 Milen V.Petrov, “Everyday Forms of Compliance: Subaltern Commentaries on Ottoman Reform 
   1864-1868”, Society for Comparative Studies in Society and History, Volume 46, No. 4, Published 
   by: Cambridge University Press, of the United Kingdom 2004, s. 741. 
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10. Cins, Dil, Irk, Mezhep, Eşitlik 

Fermanla birlikte cins, dil, ırk ve mezhep farkı gözetilmeksizin tüm tebaanın kanun önünde 
eşit olduğu vurgulanmıştır. Bunun haricinde gayrimüslimler için yeni bir düzenleme 
yapılmamıştır. Gayrimüslimler için Osmanlı Devleti’nde zaten din haricinde bir ayrım 
bulunmamakta ve öteden beri herkesin canı, malı, ırzı zaten teminat altındaydı. Tanzimat 
Fermanı sonrası gayrimüslimler özel vergi vermeye devam etmişler, devlet memurluğu 
vazifesini yapmaktan yasaklılık halleri devam etmiş, devlet okuluna kayıt yaptırma hakkı 
kendilerine verilmemiş, devlet dairelerinde sadece “tercüme odasında” görev ifa 
edebilmişlerdir. Asıl büyük değişim için Gayrimüslimlerin 1856 Islahat Fermanını 
beklemeleri gerekiyordu.  
 
11. Milliyetçilik 

Milliyetçilik akımları açısından ferman incelendiğinde milliyetçilik kavramının Osmanlı 
Devleti açısından iyi olduğu tebaa açısından ise sıkıntılı olduğu görülmektedir. Fermanın ırki, 
siyasi ya da ulusçuluk anlamında bir milliyetçiliği değil fakat “Osmanlıcılığı” savunduğu 
görülmektedir.27 Fermana göre milliyetçilik daha çok yurtseverlik anlamında 
kullanılmaktadır. Fermana göre fermanın içerdiği hususlar tam anlamıyla hayata 
geçirildiğinde tüm tebaanın Osmanlı Devleti’ne bağlılığının artacağı hissi verilmektedir.  
 
SONUÇ 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile kendi bekalarını korumak isteyen bürokratlar gücü 
kendilerine toplamışlar ve böylece “bürokratik oligarşi” denilen yapıyı Osmanlı Devleti’nde 
hayata geçirmişlerdir. Hatta bu dönemde tesis edilen tüm devlet kurum ve teşkilat esaslarında 
Fransa’nın taklit edilmesi de boşuna değildi. Fransız yasalarının çoğunluğu Fransız 
Bürokratlarının haklarını savunmayı amaçlamaktaydı. Çünkü Fransa’da da güç bürokratların 
elindeydi.28 Bu sürecin sonunda Osmanlı Devleti batılı devletleri her alanda yakalamak için 
takip ettiği siyasetin yanlış olduğunu devletin çöküşünün hızlanmasıyla tecrübe edecekti. 
Tanzimat dönemi ile birlikte kanunlaşma hareketine girişilmeye çalışılacak ve sonucunda 
kanunlaşamamanın ne olduğu anlaşılacaktı. Ülke Tanzimat Dönemi ile birlikte artık yarı 
sömürge haline gelmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar da bu hususta yapılan 
ve yapılmak istenilen hiçbir şeyin hayata geçmesi mümkün olmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’yle sonuçlanacak Osmanlı serüveninde eğitimin ana iskeleti de 
Tanzimat Dönemde kurulmaya başlanmıştır.  Ferman aynı zamanda kültürel bir kırılmaya yol 
açmıştır. Yeni edebi türler bu dönemde doğmuştur. Okuyan, yazan bir kamuoyunun doğması, 
gazetecilerin muhalefet yapmaya başlaması, tiyatro, romanın ortaya çıkışları hep fermanla 
ilintilidir. Osmanlı Devleti artık batılılaşmaya karar vermiştir. Yabancı mecmualar, yabancı 
gazeteler gelmeye başlamış, Osmanlı’dan öğrenciler yurt dışına gitmeye başlamışlardır. Batılı 
yabancı dilleri konuşanlar artmıştır. Osmanlı Devleti bürokratlarının baskın tercihi ile 
Fransa’nın etkisi çok artmış, Fransız modası Osmanlı’ya gelmiştir. Düalite dediğimiz yeni bir 
hayat tarzı doğmuştur. Medreselerin yanında teknik mektepler kurulmuş, Şer’iyye 
Mahkemelerin yanında Gayrimüslimler için Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştur. Alaturka 
saatin yanına alafranga saat gelmiştir. Herkes iki saat kullanmaya başlamıştır. Hicri tarih 
kullanırken Rumi takvim kullanmaya da yine bu dönemde başlanmıştır.  Sabahleyin ceketle, 
redingotlarla işe giden memurlar eve dönünce geleneksel kıyafetlerini giymişlerdir. Bu ikilik 
ya da ikircikli tavır toplumumuzun her alanına Tanzimat Dönemi ile birlikte sirayet etmiştir. 

 
27 Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Mehmet Ali Türkmenoğlu, “Osmanlı Devletini Kurtarma Planı:  
    Osmanlıcılık”, Tarih ve Gelecek Dergisi, 2019, Cilt 5, Sayı 2, s.s. 408-427.  
    https://www.dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/issue/48155/601640, Erişim Tarihi 22.11.2022 
28 Kadir Cangızbay, Hiç Kimsenin Cumhuriyeti, Ütopya Yayınları, Ankara 2000, s. 7 ve devamı. 

91



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

Örneğin Bayan Sıla dediğimiz gibi Sıla Hanım da deriz, evlenirken düğün salonuna batılılar 
gibi girer, düğünün sonunda ise kasap havası oynarız. Bunlar bize hep Tanzimat Döneminin 
miraslarıdır  
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Abstract: Political speeches by important office holders can have an opinion-forming 
character. Speakers usually use rhetorical stylistic devices for this purpose. Metaphors are a 
frequent instrument, which are also intended to have an emotional effect and are therefore 
predestined for speeches in the context of security policy or minority policy. In this research 
paper, one speech each by Recep Tayyip Erdoğan and Sigmar Gabriel was analysed for 
metaphor use. For this purpose, the individual metaphors were not only identified, but the 
intentions of their deliberate selection were also illustrated. 

Keywords: Political speech, metaphor, security policy, minorities 

I. INTRODUCTION 

Political speeches are often pre-considered verbal statements in which the speaker presents 
his or her own political views, usually addressed to a public audience. In the context of the 
political, language therefore has a crucial function. Thus, political action is intensively 
connected with communicative action. In particular, political speech intends to have an 
advertising character in which a willingness to agree with the speaker's basic political stance or 
certain political positions is to be generated [1]. 

Political speeches make use of several linguistic stylistic devices. One of these rhetorical 
devices is metaphor. In the context of political language, a metaphor is defined as a visual 
representation in which a transferred meaning can be found. By using metaphors, a longer 
explanation is no longer necessary and the audience remains attentive [2]. This not only makes 
the speech more vivid, but the speaker can also arouse feelings in the audience in the process. 
Metaphors thus also have a manipulative potential.  

The analysis of political speeches not only aims to interpret the content of a speech, but also 
to illustrate the relationship between content and form (for example, stylistic devices) [1]. In 
this publication, one speech of each of two politicians will be analysed. The focus is on the use 
of metaphor. The first analysis is a speech by the current President of Turkey Recep Tayyip 
Erdoğan in Cologne in 2008. The second speech was given by the then German Foreign 
Minister Sigmar Gabriel at the Munich Security Conference in 2018. Already there, Gabriel 
metaphorically drew attention to the danger of a new insecurity situation brought about by 
Russia, among others. Indeed, four years later, the Russian threat was to culminate in a bloody 
war in Europe. But Erdoğan's speech also seems relevant in the context of the security threat in 
the context of the Ukraine war. For Erdoğan's words were intended to serve the purpose of 
emotionally mobilising a minority to the motherland. For Putin, it was also the foreign minority 
in Ukraine that justified the war.  
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II. ANALYSIS of RECEP TAYYİP ERDOĞAN'S SPEECH in COLOGNE on 08th 
FEBRUARY 2008  
 
II.I Introduction  

Recep Tayyip Erdoğan gave a speech in Cologne on 10th February 2008 (at that time still as 
Prime Minister of Turkey) that was much quoted in retrospect. The audience consisted of 
Turkish citizens in Germany as well as Germans with a Turkish migrant background, although 
it can be assumed from the festive nature of the event that most of them were Erdoğan 
supporters. With about 20,000 guests, the speech resembled a mass event, even though similar 
meetings are held in Turkey in front of an open-air audience of millions. Even though 
parliamentary elections had already been held in Turkey six months earlier, the event had the 
character of an election campaign. Only a month before, at the behest of the Erdoğan 
government, participation in elections was relaxed for Turks living abroad. Since then, they no 
longer have to travel to Turkey to vote, but can go to the polls in the country where they live. 
This suggests that the political purpose of the speech was to mobilise Turks abroad at an early 
stage and to build up a following abroad [3]. 

The speech was overshadowed by a house fire a week earlier in Ludwigshafen with nine 
Turkish victims. Based on witness reports, which were later relativised, there was initial 
suspicion that it was a right-wing extremist arson attack. Accordingly, the mood in Germany 
was heated, especially among the Turks living there [4].  

Erdoğan attended a mourning ceremony in Ludwigshafen before arriving in Cologne. 
However, the event in Cologne had already been planned before the fire disaster. Erdoğan's 
planned appearance in Cologne was already the subject of much discussion in the run-up to the 
event. Above all, the hundreds of advertising posters around the city announcing Erdoğan's 
appearance were only in Turkish, which caused unease among non-Turkish speaking Cologne 
residents. Yet Erdoğan's visit to Germany was not an official state visit, but privately organised 
[5].  

Erdoğan began his speech, which was also not translated into German, with flowery 
addresses to his audience intended to mark a tolerant and friendly image of the Turkish people 
– including those living in Germany. He then turned to the topic of the fire disaster and 
enumerated the efforts the Turkish government was making to support the investigation. He 
made his second topic his core issue: the integration of Turks living in Germany. While calling 
on his compatriots to integrate, he warned against assimilation. He concluded by enumerating 
the achievements of his cabinet, using the same choice of words that were familiar from the 
countless appearances during the previous year's election campaign.  

The speech, which lasted almost two hours and was repeatedly interrupted by applause and 
chants, also appeared to be a PR campaign by the prime minister because of the musical opening 
and closing credits (Ataman 2008).  

 
II.II ANALYSIS 

Erdoğan's speech was littered with metaphors. Metaphor should not be understood as an 
everyday phenomenon, as is common in linguistics, which finds a metaphor in almost every 
statement. Rather, a poetological view is meant, namely that we notice metaphor in everyday 
life, as it were as an irregularity "that triggers a shock of recognition when read" [6]. Metaphors 
are therefore something rare and special, creative ornaments that figuratively decorate 
language. This view assumes that metaphor shapes our language [6]. Erdoğan's speech will also 
be subjected to a metaphor analysis from this point of view.  

Erdoğan's speech will be analysed by applying the two-phase model. "The two-phase model 
describes metaphor comprehension as follows: We first actually understand a statement; if we 
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find that an actual interpretation does not fit, we choose a metaphorical reading" [6]. In the 
following, the model is applied in two steps:  

Step 1)  

When reading Erdoğan's speech for the first time, one notices sentences that cause either 
irritation or incomprehensibility when understood lexically. These words are cut out of the text.  

Step 2)  

Thus, these passages of the speech are recognised as metaphors and understood in their poetic 
sense.  

In the further explanations, sample texts from Erdoğan's speech in Cologne were cut out and 
an attempt was made to depict the metaphorical content.  
 
1. My dear fellow citizens, dear sisters and brothers....  

By no means will the nearly 20,000 listeners be Erdoğan's biological siblings. Therefore, 
this sentence can only be meant metaphorically. Erdoğan apparently wanted to establish a 
family closeness to the audience, a commitment to a pious way of life and a reference to his 
descent from humble beginnings.  
 
2. ...our dear ambassadors, you who have carried the fragrance of the Anatolian earth, that 
Anatolian sensibility, all the way to Germany, to the heart of Europe, ladies and gentlemen.  

As an ambassador, you are part of a whole that works for a common goal. On the one hand, 
this creates a sense of belonging; on the other, Erdoğan upgrades the Turks living in Germany 
by calling them ambassadors of an entire cultural nation. In doing so, he uses the scent of the 
Anatolian earth as an expression of purity, beauty and virtue to further extend the roots with 
the homeland.  

 
3. Today, the city of Cologne is witness to a memorable programme.  

As is so often the case, the intention here is to suggest that something historic is happening and 
that, as participants, we are making history together.  
 
4. Just like the light that was implanted in our hearts by Yunus hundreds of years ago in 
Anatolia.  

Light spreads quickly and occupies a large space. The audience should find themselves in a 
community of values, independent of space and time. Yunus as a timeless itinerant poet is 
particularly predestined for this.  
 
5. When those trains brought our friends to Germany, each of them carried in their hearts that 
light I just spoke of. Each of our brothers and sisters worked day and night to win hearts here. 
They have turned every bitterness into honey, defied every difficulty.  

Melancholically, the sense of belonging is to be strengthened once again as the bearer and 
mediator of Anatolian virtues. Erdoğan shows solidarity with those Turks who often did not 
have it easy in Germany and like to see themselves in the role of victims. He acknowledges 
their pain and shows himself as the one who has seen the suffering that many a person carries 
inside.  
 
6. Because assimilation is a crime against humanity.  
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The use of this legal term is intended to classify assimilation as a deviant act to be bitterly 
resisted and against which foreign intervention is also legitimate.  

 
7. And this leads to the fact that these children have to start their school career with a 1:0 
disadvantage compared to the other pupils.  

Reference is made here to a competition (football). Opponents are good German speakers 
(mostly Germans). Everything must be done to compensate for the disadvantage and not end 
up as losers.  

 
8. Our book contains nothing of the sort, nothing that is called a privileged partnership. Nobody 
will be able to impose this suit on Turkey.  

A book is often synonymous with a holy scripture from which one should not turn away. 
Clothing is a personality trait. Both metaphors are meant to indicate a taboo.  
 
9. For, we are not the masters of this people, we are the servants of this people.  

A closeness to the people is to be expressed. The intention is to show openness to sanctions 
(deselection) and to suggest a strong possibility of political participation. 

 
II.III DISCUSSIONS 

Erdoğan used a wealth of metaphors in his speech in Cologne. Poetically, he tried to play 
himself into the hearts of his audience. The metaphors were often intended to strengthen the 
sense of belonging. For this is the basis for turning potential voters into loyal supporters. It was 
no coincidence that the timing of the speech coincided with the strengthened electoral rights of 
Turks living abroad. His core thesis that people should integrate but not assimilate is also based 
on this idea. Because no, they are not Germans, but Turks and should remain Turks. Only if 
they are Turks can a Turkish prime minister say: "Your prime minister? That's me". In this way, 
he can win over a foreign minority for his electoral purposes and perhaps even, as happened for 
example during the political crisis with the Netherlands in 2018, mobilise them against the 
country in which they live.  

The devastating purposes for which foreign minorities can be instrumentalised are shown by 
the Ukrainian war that broke out in February 2022. In the run-up to the war, Russian President 
Vladimir Putin repeatedly emphasised the alleged reprisals on the part of Ukraine against the 
Russian-speaking minorities living in the country. In several speeches, Putin used this as a 
pretext for invading the neighbouring country. Putin also used rhetorical stylistic devices in his 
speeches. In addition to historical analogies, he used emotional metaphors, for example, he 
described the loss of Crimea after the collapse of the Soviet Union in a personified victim role: 
"When Crimea was suddenly in another state, for Russia it was as if it had not only been stolen 
from, but also robbed" [7]. This emotionality in the use of metaphors connects Putin and 
Erdoğan, who aim to arouse the emotions of their listeners by colouring their political speeches 
with emotion.  

 
III. ANALYSIS of SIGMAR GABRIEL'S SPEECH at the MUNICH SECURITY 
CONFERENCE on 17th FEBRUARY 2018  
 
III.I Introduction  

As Foreign Minister of the Federal Republic of Germany, Sigmar Gabriel, the current 
Chairman of Atlantik-Brücke – an association that serves German-American friendship – gave 
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a speech at the 54th Munich Security Conference, which took place from 16 to 18th February 
2018 at the Bayrischer Hof Hotel in Munich. The main topics on the agenda included the crisis 
of the liberal international order as well as the future and ability to act of the European Union 
and its relations with Russia and the United States. These two main topics were focused on the 
first year of the US presidency of Donald Trump, who himself was not present.  

In February, shortly before the event, the Munich Security Report was published with the 
title "To the Brink - and Back? It was already made clear here that the world was on the brink 
of an abyss. This metaphor was used in several speeches at the conference and was also picked 
up by the press afterwards. Sigmar Gabriel also used this metaphor.  

Gabriel gave the speech in the last month of his 14-month term in office. After the Bundestag 
elections in September 2017, he was only in office on a caretaker basis, as a new federal 
government had not yet been formed. During this time, Gabriel had to accept a lot of criticism 
within his party and was no longer regarded by the public as the foreign minister who would 
remain in office in a new grand coalition [8].  

 
III.II Analysis  

Gabriel's speech contained metaphor in phases. Metaphor should not be understood as a 
rhetorical stylistic device of figurative language, as is common in everyday language and 
literature, but as suggested by Lakoff and Johnson (two researchers who have significantly 
developed metaphor analysis) that metaphors are the representation of reality and thus language 
itself is metaphorical [9]. Thus, according to Lakoff and Johnson, metaphor is not 
ornamentation but an everyday phenomenon through and through. Metaphor is supposed to 
reduce the complexity of abstract phenomena. They transport the properties of a known object 
to another object whose properties we cannot grasp. An often used metaphor is the metaphor of 
a building. A building can be entered and constructed, everyone knows what a building looks 
like and has been inside a building. Thus, the metaphor of the building would translate an 
abstract, unknown, incomprehensible phenomenon into something comprehensible [9]. Foreign 
Minister Gabriel also uses the building metaphor in his speech. In one passage of his speech he 
decorates his thoughts pictorially with this metaphor. But he permeates almost his entire speech 
with preconscious (not to say conscious or unconscious) images that imply the image of a 
building. But these metaphors are not easy to find, since the self-evidence of the word does not 
at first make it recognisable as a metaphor. To discover the metaphor requires a metaphor 
analysis.  

Gabriel's speech is to be analysed by applying a metaphor analysis according to Rudolf 
Schmitt. Schmitt suggests setting up a four-step system of analysis: 1) cutting out and 
collecting, 2) categorising, 3) abstracting and completing, 4) incorporating and interpreting [9]. 
These four steps will be applied in the further explanations.  

 
Step 1)  

In the first step, an inventory of metaphors is created by collecting metaphorical passages. 
These are cut out of the text and inserted into another document [9]. For editorial reasons, the 
metaphor identified is not listed here.  

Step 2)  

The cut metaphors are sorted in the second step in order to be able to present a more targeted 
interpretation of the data [9]. The categories can be given headings. Below, Gabriel's 
metaphorical statements were sorted (headings in bold were noted by the author).  
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The world of states is dangerous:  

that we were on the precipice in 2017  

dangerous escalation  

the enforcement of the wolf principle  

as the only vegetarian we will have a damn hard time in the carnivore world 

 
A building offers protection and security:  

But where the architecture of the liberal order is crumbling, others will begin to draw their 
pillars into the edifice.  

In the long run, the whole building will change. I am sure that in the end neither Americans 
nor Europeans will feel comfortable in this new building that is being constructed. With the rise 
of China, the balance will shift massively.  

 
The architecture of a free world  

to achieve a new balance of global interests  

Maintaining the architecture of freedom  

remains the foundation of our security and freedom  

The balance of non-military and military resilience  

 

The USA forms the foundation of the building:  

USA created many great things  

Spreading the idea of freedom in the world  

freedom from oppression  

 
Germany rests on this foundation:  

a strong system of protection, spearheaded by the United States  

America's friendship and protection  

into the hands of the Americans like we do in Germany  

the ties between Germany and America go back deep  

The liberal order after the devastation and havoc of two world wars  

 

Building must not be one-sided:  

focuses on balance and common added value and not on the zero-sum game of unilateral 
exercise of interests  

looking irritated across the Atlantic  

still recognise our America  

that we have to measure America against?  

The way we deal with each other depends on the way we deal with each other.  

never a selfless gift from the USA to the world  

wants to cooperate with the USA on an equal footing  

not in allegiance  

When it went wrong  
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point a finger  

comfortable world for us  

Neither the EU nor the US can do it alone  

 
EU is a cornerstone in building design:  

Europe allegedly an abandonment of national sovereignty  

Europe the reclamation of national sovereignty  

inner reconciliation  

a gigantic achievement  

according to European standards  

Europe our best stop  

 

EU foundation walls are shaken:  

The European Union's unity can be tested and even undermined  

try to divide the EU  

European Union want to remain or whether they can be broken out  

create internal cohesion  

Unfortunately, the current news situation prohibits putting this finding into perspective  

Predictability and reliability seem to be the scarcest commodities at the moment  

 
Europe at the crossroads:  

The Syrian conflict is moving in one direction 

massive shifts in our world order, we must stand together 

Europe as a strong pole  

Europeans before a crossroads  

only brake for the time being  

Iran blocked the way to the atomic bomb  

significantly limit and push back Iranian policy in the region  

 

Is the building a mint?:  

Establish system to shape the world in Chinese interest  

so want to be formative in this world  

 

Step 3)  

In the next step, the images are "thought through to the end". This means thinking the original 
image-giving area further and thus finding out what the metaphor itself does not say, but what 
it implies [9]. Transferred to Gabriel's speech, this means:  

 
The world is dangerous  

It moves in one direction: towards the abyss  

Europeans face a crossroads: abyss or mint of peace  
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The mint is a strong pole and has a strong appeal  

The mint shapes peace and security  

America is the foundation, Europe a cornerstone  

The strong pole of the building could slow Russia down for the time being, block Iran's way  

But the pole is shifting 

China wants to become the new mint of the world  

 

The foundation walls of the building are shaken  

The foundation pillar is about to be split  

Parts threaten to break out of the pillar  

This finding cannot be put into perspective  

The remaining components must provide cohesion  

But goods like reliability are in short supply  

 

The building was stable until now  

It was built according to European standards  

Various components were sovereign  

The inner support was strong and  

gigantic despite opposing aggressiveness  

 

To withstand the vibrations  

Foundation and pillars must correspond  

It must not stand crooked and must be statically "comfortable" and compensate for external 
forces  

Foundation and pillar must be at "eye level  

You have to keep good company and  

Use the same measuring principle  

The support of the foundation is not a selfless gift  

And should not have the sole "leadership role"  

 

Germany needs this mint  

It offers protection, the foundation of which is the United States 

No other component of the building has become incorporated with the foundation like Germany  

the ties between Germany and America are very deep  

 
Step 4)  

The last step is to question the metaphorical meaning that has been worked out [9]. Helpful 
questions are marked for this purpose:  
 
 Why this particular image of the building?  
 What hints does the metaphorical language hold?  
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 Does the metaphor make it easier or harder to connect the positive protective effect of 
the building with world security?  

 What does metaphor exclude?  

The answer to these questions is, for example, that a building metaphor implies rigidity and 
refers to cultural-historical growth. It expresses security and stability. When a building 
collapses, one loses more than a material asset; memories and even identities may also be lost, 
although a building can be quite substantial.  
 

III.III Discussions  

Apparently, Gabriel consciously and preconsciously used the metaphor of the building to 
point out these aspects, especially that of stability and security, to his audience. A speech 
conceptualised in terms of the building metaphor must make instability and collapse appear as 
a danger [10]. The basis for this is given when the signs of the times point to conflict. According 
to the Munich Security Report, the risk of interstate conflict has never been as great since 1989 
as it is today. In addition to the permanent flashpoints in the Middle East with the Palestinian 
conflict, the nuclear conflict with Iran, the war in Yemen and Afghanistan, the enmities between 
Qatar and Saudi Arabia and finally the new flashpoint in Ukraine with the annexation of Crimea 
– which was later to culminate in a major and protracted war, as well as the ever-burgeoning 
nuclear crises with the dictatorship in North Korea. Not to be forgotten is the bloody civil war 
in Syria and the associated refugee situation in Europe. In addition to the great potential for 
conflict, the liberal side is also facing the departure of the USA as a regulatory power and an 
unstable EU in the wake of Brexit. All in all, there are currently enough examples to feed the 
building metaphor with instabilities and collapses. But there is also a need for supporting pillars 
and solid foundations for this kind of metaphor [10]. Gabriel continues in his speech how 
important the liberal international order, together with a good partnership between the EU and 
the United States, is for the world. More or less through these values, the edge of the abyss can 
be left again. This certainly requires more diplomacy.  

Thus, the speech and the use of the building metaphor can also be interpreted as a last attempt 
by Gabriel on his own behalf. In times of many international crises, an important country like 
Germany, one of the pillars of the EU, the EU that together with the USA can save the world 
from the abyss, needs an experienced foreign minister [11]. One such as Gabriel has embodied. 
For the building metaphor is also used to show that there is a cart that needs to be pulled out of 
the mud [10].  
 
IV. CONCLUSION 

Metaphors are popular tools for political speeches. As with other rhetorical devices, their 
use is intended to influence the audience. Since metaphors evoke emotions, they are particularly 
suitable for explosive policy fields such as security policy. However, the use of metaphor can 
also serve one's own political benefit. This could be observed in the speeches of Recep Tayyip 
Erdoğan and Sigmar Gabriel, two gifted orators.   
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Abstract: Information Technology (IT) asset management is about continuously leveraging 
captured asset data to minimize security risks and increase business value. As a company grows, 
it becomes difficult to manage and control all assets in its ecosystem to the same degree. 
Identifying asset risks and performing an overarching risk analysis requires a lot of human 
effort. To avoid inadequacies or errors in asset management, this management should be done 
through a single system. In addition, purchasing a system that allows asset management from 
an external company has security vulnerabilities. This study proposes a system called KHIPU 
that allows a company to perform its asset management, identify assets from IT, keep records, 
analyze risk and detect attack surfaces. The system consists of three components: the central 
web interface, the network scanner and the message queue. These components are responsible 
for performing four main functions: discovery, enrichment, indexing & search, and reporting 
& alerting. The proposed system ensures that the company's security is managed through a 
single tool, minimizing the risks that may occur without requiring service from another 
company. 
 
Keywords: Cyber Security, Information Technology Management, Vulnerability 
 
INTRODUCTION 

An IT asset is a comprehensive list of all hardware, software and other IT assets that a 
company owns or uses in its IT systems. Companies need to track the use of such IT assets 
quickly and efficiently. An IT asset is an important tool for managing a company's technology 
assets, ensuring that any changes or upgrades are recorded. IT asset management is a framework 
for strategically managing the financial, physical, licensing and contractual aspects of IT assets 
throughout their lifecycle. IT asset management is the process of ensuring that a company's 
assets are captured, deployed, maintained, updated and disposed of when the time comes. 
Simply put, it's about ensuring that the valuable tangible and intangible items in your business 
are tracked and used. IT asset management enables strategic decision-making by combining 
financial, inventory and contract functions. By reducing support costs for software licenses, 
they can eliminate waste and increase productivity. It helps IT departments stay organized, 
make informed decisions and ensure the company is using its resources as efficiently as 
possible. A corporate inventory prevents duplicate IT purchases and ensures cost optimization. 
It is used to track and manage assets, comply with licensing agreements and plan for future IT 
investments. In addition, an IT inventory helps companies comply with applicable laws and 
regulations. 

As a company grows, the assets in its ecosystem increase at the same rate. Managing and 
controlling these assets at the same pace becomes increasingly difficult in direct proportion to 
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growth. That's because it takes a lot of human effort to identify asset risks and perform a 
comprehensive risk analysis. As management becomes more difficult, the number of errors can 
increase. This can lead to security breaches. To avoid this problem and prevent inadequacies or 
errors in asset management, IT asset management should be performed on a single system. In 
addition, obtaining the asset management tool from a company other than the institution's 
providers may cause some vulnerabilities. Some of these vulnerabilities are the ease of third 
party intrusion between the institution and the company, the situations that may arise due to the 
sharing of company information in a new environment, and the inadequacy of the system in 
case of a change in the institution. Vulnerabilities such as these can lead to major losses for the 
company. For these reasons, a reliable IT asset management system is of great importance for 
Trendyol. 

The aim of this study is to develop a system called KHIPU that enables a company to manage 
its assets, identify assets from IT, keep records, detect cyber attacks from outside and prevent 
security breaches. The central web interface, the network scanner and the message queue are 
the main components of KHIPU. These components are responsible for four main functions: 
detection, enrichment, indexing & search and reporting & alerting. The proposed system 
ensures that the company's security is managed through a single tool, minimizing the risks that 
can occur without having to use the services of another company. 

This paper is structured as follows: Section 2 reviews related literature studies. Section 3 
provides information on the details of KHIPU. Section 4 concludes the paper. 
 
LITERATURE REVIEW 

In recent years, many methods have been used for asset management. [1] proposed a model 
called Cybersecurity Centric IT Asset Management (CCAM). CCAM lists potential risks, 
challenges encountered during development, possible solutions and suggestions for future 
improvements. [2] modeled various asset configurations for Industrial Internet of Things (IIoT) 
systems and designed a data structure based on the Security Content Automation Protocol. The 
functions to automatically collect detailed information of edge devices through an "asset 
configuration management agent" that ensures low processing load have been designed. The 
proposed asset management system for real edge devices and the evaluation of the functions 
were implemented. The contribution was to automate the asset management method valid for 
cybersecurity countermeasures in IIoT systems. [3] focused on efficient and effective 
management of IT assets at their disposal to control costs, manage inventory and improve the 
use of IT assets across the enterprise. Object-Oriented Analysis and Design was used to develop 
the system to analyze the functional requirements and elaborate the analysis models to create 
implementation specifications for the system. The quality of the developed system was 
evaluated by IT experts based on the International Organization for Standardization (ISO) 
standard 9126. The evaluation results of the developed system showed that the functional 
requirements for a IT asset management system for multi-site companies were met. [4] provided 
a solution that included descriptions of the architecture, all products used in the build, and their 
individual configurations of an IT asset management. [5] proposed a management dashboard 
tool that focuses on IT asset management and provided such information, as there is a lack of 
dashboard tools in the market that focus on IT management. The Control Objectives for 
Information and Related Technology framework was used as a knowledge base for IT processes 
for the elaboration of metrics and indicators. [6] described a solution to support the security 
management of industrial IT assets, developed in collaboration with the Siemens Corporate 
Technology Security Life-Cycle department. The database support tool aimed at integrating 
asset data from the Component Object Server engineering tool and the Siemens Extensible 
Security Testing Appliance security scanning software, using a Neo4j graph database to store 
and visualize the relationships between assets. [7] presented a "How-To" guide that 
demonstrated how to implement standards-based cybersecurity technologies in the real world 
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using a risk-based approach. Open source and commercial off-the-shelf products were used. 
The guide helped organizations increase the efficiency of IT asset management while saving 
research and proof-of-concept costs. [8] analyzed the use of technology in intellectual asset 
management through several case studies, the technologies used and the factors that potentially 
affected the level of technology use in asset management and a new method of operation. The 
Technology-Organization-Environment framework and the Technology Acceptance Model 
were used to analyze the main factors affecting technology acceptance in smart asset 
management. [9] described an evidence-based design hierarchy for engineering asset 
management-based organizations to cost-effectively aggregate operational, IT and IIoT to 
enable automated data-driven decision-making event triggers among assets, robotics, sensors, 
business systems and humans. The research followed an interpretive epistemology conducted 
in the form of seven case studies in mining, utilities and defense organizations, a Delphi survey 
with more than fifty technology and engineering practitioners to confirm the basic constructs, 
and the subsequent application of an open federated data architecture in the Australian water 
and defense industries. [10] investigated the challenges faced by large organizations in 
managing software assets. The findings of the study include the identified challenges of 
software asset management, which are categorized into four main areas. It also highlighted the 
importance and success of software asset management. 

 
DETAILS OF KHIPU 

The most important goal of companies is to manage their assets safely. For this reason, a 
system called KHIPU is proposed in this study. The proposed system ensures that every asset 
within the institution is discovered and the cybersecurity risks of these assets are identified. In 
this way, compliance with cyber security procedures can be measured and action can be taken 
and Trendyol assets are managed through a single tool, minimizing the risks that may occur 
without requiring service from another company. Security oriented asset management 
application flowchart is shown Fig. 1.  

 
Fig. 1. Security Oriented Asset Management Application Flowchart 

 

With its security-oriented asset management system and scanning engine, it constantly 
discovers assets and keeps them data up to date. It analyzes asset data for security and hardening 
issues and runs algorithms to predict who is responsible for the asset. It feeds the acquired data 
in accordance with inputs from various data sources and enriches data based on assets. It 
provides a sense of the institution's cybersecurity posture by generating risk scores based on 
assets and institutions. 

The software architecture of KHIPU is shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. Architecture of KHIPU 

As seen in Fig. 2, KHIPU has three main components including the central web interface, 
the network scanner and the message queue. These components are responsible for performing 
four main functions: discovery, enrichment, indexing & search and reporting & alerting.  

In the discovery function, workers working in different data centers constantly listen to the 
message queue and query if there is a task with their own network areas. They receive tasks and 
write their results by simply communicating with the message queue. The central web interface 
periodically writes the network areas to be checked to the message queue. The central web 
interface has been developed using Python (FastAPI) and TypeScript (React). RabbitMQ was 
used as the message queue. 

In the enrichment function, integration data from third parties is regularly retrieved and 
updated, e.g., from internal tools and services, external tools (endpoint detection and response, 
vulnerability management, backup, and cloud platforms). Vulnerability management and 
lifecycle integration are provided. The risk score is calculated using the criteria and weights 
given in Table 1.  
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TABLE I. Risk Score Formula 

Criteria Weight 

Vulnerability Priority Rating (VPR) Score 40% 

Information Security Classifications Tags 15% 

Asset Environment (Production/Test/Stage) 10% 

Asset Location 10% 

Security Agent Install Status 10% 

Cis Hardening Score 5% 

Offensive Security Risk Score 5% 

Backup Status 5% 

 

In the indexing & search function, asset data can be easily queried using Elasticsearch. Asset 
data can also be queried using a full text search. 

In the reporting & alerting function, unusual things are detected by automatic reports. Users 
can save the queries they want and receive reports on a regular basis. 

The schema of KHIPU’s web application is shown in Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Schema of KHIPU’s Web Application 

 

As shown in Fig. 3, the Web application consists of five modules: Authentication, Asset 
Management, Scan Management, Search & Query and REST API. 
1. Authentication Module: It allows users to log in with a Lightweight Directory Access 
Protocol username and password. 
2. Asset Management Module: This module is responsible for viewing, editing and managing 
asset information. 
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3. Risk Management Module: This module allows applying risk scores for each asset in 
inventory. 
4. Search & Query Module: It enables searching assets with full text search features. 
5. Reporting Module: KHIPU allows users to generate periodic reports and get notified via 
communication tools. 

 

CONCLUSION 

IT asset management systems are a combination of software, systems and services used to 
monitor the operational assets and equipment of a corporation or organization. As a company 
grows, it becomes more difficult to manage and control these assets as the relationships between 
all the assets in its ecosystem grow at the same rate. On the other hand, deploying the IT asset 
management system from outside the enterprise can create some security vulnerabilities. To 
minimize security risks, IT asset management should be performed from a single source. With 
the proposed KHIPU system, the company's security is managed by a single tool. In addition, 
security-oriented asset management discovers every asset in the facility, identifies the 
cybersecurity risks of those assets and makes the systems more protected and controllable. 
Compliance with cybersecurity procedures can be measured and action can be taken. It 
simplifies incident response and resolution processes for cybersecurity teams. The facility's 
entire inventory is listed and kept up to date. 
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Abstract: Metallic biomaterials are frequently used in orthopedics, neurosurgery, and 
dentistry applications. However, biocompatible metallic implants placed in the body for 
various reasons cause artifacts in diagnosis and treatment methods using X-rays. For this 
reason, dose uncertainties arise in radiation treatments due to these biomaterials. In this study, 
it was aimed to investigate the interaction of stainless steel and titanium implants with X-rays 
used in radiotherapy by using Monte Carlo simulation. The results obtained were compared 
with the results obtained from cortical bone tissue. It has been concluded that dose changes 
caused by metallic implants during radiation treatments with high-energy X-rays play an 
important role in the safety of the treatment. 
 
Keywords: Biomaterial, Radiation, Monte Carlo. 
 
INTRODUCTION 

Several features of the environment's materials determine their interaction with radiation. 
They include the mass reduction efficiency, the mass absorption efficiency, the electron mass 
stopping power, and the angular scattering power [1]. In terms of these qualities, it is known 
that bone, muscle, and adipose tissues in the human body respond equally in the megavoltage 
range. Tissue-equivalent materials are substances that exhibit the same characteristics as 
various tissues in the human body.  

Due to their distinct physical qualities, implants and filler materials implanted externally in 
the body may result in varying radiation doses [2, 3]. These non-tissue equivalent materials 
produce confusion and uncertainty in dosage estimations since a high-density substance is 
surrounded by a low-density tissue [4, 5]. Due to the high atomic number of certain 
substances, their radiation interactions differ. This distinction results in backscattering 
between the materials and the surrounding tissue [6, 7]. 

In this study, it was aimed to investigate the interaction of biocompatible surgical implants 
with X-rays used in radiotherapy using a Monte Carlo simulation. To determine which 
biomaterial was similar to bone in terms of its interaction with X-rays, the results from the 
two different biomaterials used in the study were compared with the results from cortical bone 
tissue.  

 
I. MATERIAL AND METHODS 

There are many Monte Carlo codes that have been used successfully in radiotherapy 
simulations. The most popular are BEAMnrc [8], MCNP [9], PENELOPE [10] and GEANT4 
[11]. These codes use certain programming languages such as C++. GAMOS is based on 
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GEANT4 and is widely used for simulation studies in medical physics [12]. GAMOS v.6.2.0 
software program was used for the simulations in this study.  

GAMOS simulation requires a geometry file. In the center of the linac banker, which is 
made up of 2000x2000x2000 cm3 air, gun and target volumes were created. The tungsten 
collimator was defined in the banker, and the collimator field size was determined as 5x5 cm2. 
In this study, the source skin distance was defined as 100 cm in the slab phantom geometry 
file. The phantom contains, from left to right, 0.2 cm of skin, 0.3 cm of soft tissue, 1 cm of 
bone, 0.3 cm of soft tissue, and finally 0.2 cm of skin. In order to observe the effect of 
different biomaterials, selected biomaterials were identified instead of 1 cm of bone, 
respectively. A water phantom was defined as the detector to calculate the absorbed dose in 
this configuration (Figure 1). 

 
 

 
Figure 1. Simulation geometry. 

 
In the input file, the physics, generator, and dose collection parameters were defined. The 

radiation source identified in the code were photons with energies of 6, 10, 15, and 18 MeV.  
In the simulation, the electromagnetic physics package was utilized. For scoring criteria, the 
amount of dose that reached the detector via "dose deposit" was tallied. Although all physics 
processes were included into the scoring, variance reduction techniques were not 
implemented. I and I0 values were obtained by repeating the simulation with and without 
absorber for each photon energy. A history of 107 photons was utilized, yielding sufficient 
results to improve the precision of the Monte Carlo simulations and reduce statistical error. 

By using the obtained I and I0 values, linear absorption coefficient (μ), mass absorption 
coefficient (μ/ρ), and half value layer (HVL) were calculated for the metallic biomaterials. 

II. RESULTS 

In order to conduct the GAMOS simulation, titanium and stainless steel implants were 
added to the geometry file. The outcomes of metallic implants were compared to those of 
bone tissue. Using the simulation-obtained I and I0 values, the linear attenuation coefficient, 
mass attenuation coefficient, and HVL values were determined. 

The linear absorption coefficient is one of the most important parameters for the radiation 
absorption property of any material. The linear atteuation coefficient value was found to be 
0.24488, 0.12626 and 0.2637cm-1 for stainless steel, titanium and bone in 6 MeV energy X-
rays, respectively (Figure 2). 
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Figure 2. Linear attenuation coefficients in different photon energies for the stainless steel, titanium 

alloy and bone. 
 

The mass absorption coefficient is obtained by dividing the linear absorption coefficient by 
the density of the substance. The mass absorption coefficient μ/ρ is independent of the density 
of the substance and its unit is cm2/g. The mass attenuation coefficient was found to be 
0.03117 cm2/g for stainless steel and 0.02724 cm2/g for titanium alloy in 15 MeV energy X-
rays. 

 
Figure 3. Mass attenuation coefficients in different photon energies for the stainless steel, titanium 

alloy and bone. 
 

One of the methods used to determine the radiation absorption properties of a material is 
HVL. HVL is the material thickness required to attenuate the attenuated radiation intensity to 
half the incident radiation intensity after passing through the absorber material. The results 
show that HVL increases with increasing photon energy (Figure 4). While the HVL value in 
X-rays with 10 MeV energy is 2.86 cm for stainless steel with a density of 8 g/cm3, this value 
is 5.78 cm for a titanium alloy with a density of 4 g/cm3. For bone tissue with a very low 
density (ρ=1.16 g/cm3), the HVL is 25.77 cm at the same energy. 
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Figure 4. HVL values in different photon energies for the stainless steel, titanium alloy and bone. 

 
III. CONCLUSION 

In our study, the mass attenuation coefficients of metallic implants and bone tissue are 
distinguished. In addition to the extremely large disparities in energies utilized for 
radiological imaging, our analysis demonstrates that this disparity cannot be ignored for high-
energy X-rays used in radiotherapy. Due to this, dose variations induced by metallic implants 
during radiation treatments with high-energy X-rays play a significant part in the treatment's 
dependability. 
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Abstract: In this work, a new HPLC method for determination of some antifungal drugs 
(ketoconazole, miconazole, tioconazole, isoconazole and fenticonazole) was developed. The 
proportion of organic modifier of the organic mobile phase, flow rate, temperature and pH 
were optimized in order to separate five antifungsl drugs using X-Terra RP-18 (250 x 4.60 
mm ID x 5 µm) column. 

Keywords: Antifungal drugs, HPLC, optimization of mobile phase  

INTRODUCTION 

Invasive fungal infections represent a global problem resulting in 1.7 million deaths every 
year [1,2]. They are common in immunocompromised patients, as reflected in their 
chemotherapy, acquired immune deficiency syndrome, and/or organ transplantation [1]. The 
recent annual incidence of invasive aspergillosis, candidiasis, and mucormycosis is over 
300,000, 750,000, and 10,000 cases, respectively [3]. The incidence of mucormycosis may 
exceed 900,000 cases per year after the inclusion of Indian data estimates [4]. Furthermore, 
these infections are associated with high mortality rates. The epidemiology of invasive fungal 
infections usually focuses on specific areas. Ketoconazole, itaraconazole, fenticonazole, 
miconazole, tioconazole, tinidazole, isoconazole and ornidazole are drugs used for this 
disease. These antifungal drugs, imidazole and triazole derivatives, are fully synthetic agents 
with broad spectrum and fungistatic effects.  
Nitroimidazoles have been introduced as among the most recognizable anti-microbial agents, 
regarding their remarkable potency and relatively low toxicity. The members of this group 
have extremely useful clinical activity against anaerobic pathogens that include both gram-
negative and gram-positive bacteria, in addition to a wide range of protozoans [5]. Tinidazole 
and ornidazole are members of this group. 
     In order to establish separation methodologies and determine antifungal drugs, high 
performance liquid chromatography (LC) is the method of choice because of its versatility, 
precision and sensitivity, and results are obtained in a reasonable time. 

Optimization of the chromatographic resolution of ionogenic solutes in liquid 
chromatographic techniques is a task that has been actively researched [6-8]. Because of the 
specific ionization characteristics of these types of solutes, the two most useful optimization 
parameters are polarity and the pH of the mobile phase. The pH of the mobile phase is a major 
factor influenced by the ionization state of the functional groups present on the analytes. 

In this work, for five antifungal drugs (ketoconazole, miconazole, tioconazole, isoconazole 
and fenticonazole) determination, a new HPLC method was developed.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

Chemicals and Reagents 

Analytical reagent grade chemicals were used, unless otherwise indicated. Analyzed drugs 
were kindly provided by the following pharmaceutical companies: fenticonazole (FE) by 
Recordati Pharm. Company, isoconazole (IS) by Intendis Pharm. Company,  ketoconazole 
(KE) by Bilim Pharm. Company, miconazole (MI) by I.E. Ulagay Pharm. Company and 
tioconazole (TI) by Pfizer Pharm. Company. Acetonitrile (ACN) HPLC grade from Merck 
(Darmstadt, Germany) and ortho phosphoric acid (min. 85 %) were from Riedel (Riedel–de 
Haen, Germany). Stock solutions of drugs were prepared in ACN. 

For LC studies, working solutions were diluted with the corresponding mobile phase to10 
mg_L-1. All stock and working solutions were protected from light and stored in a refrigerator 
at about 4 0C. The dead time (t0) was measured by injecting uracil solution (0.01 (v/w), in 
water) which was established for each mobile phase composition and pH studied.  

 
  Apparatus 

The LC analysis was carried out on a Shimadzu HPLC system with a pump (LC-20 AD), a 
diode array detector system (SPD-M 20A) and column oven (CTO 20 AC). This 

equipment has a degasser system (DGU 20 A) (Japan). The system operates at 210 nm for all 
drugs. 

A X-Terra RP-18 (250 x 4.60 mm ID x 5 µm) column was used as stationary phase at 25 
0C. A Mettler Toledo MA 235 pH/ion analyzer (Switzerland) with Hanna HI 1332 Ag/AgCl 
combined glass electrode (United States) was used for pH measurements. 

 
Chromatographic procedure and measurements 

Througout this study, the compounds were separeted using isocratic system and the mobile 
phases asseyed were ACN-water (65:35 and 70:30 v/v). The pH of the mobile phases was 
adjusted to between 3-8. Flow rate was 1mL min-1 and all drugs were monitored at 210 nm. 

 
3. RESULT AND DISCUSSIONS 

For optimization of the most suitable chromatographic conditions for studied compounds, 
the  by LC method, first of all, the stationary phase properties; functional group, particle 
diameter, silica type were evaluated. Then the selection of phase mobile organic linkages, 
mobile phase organic removers and surface effect and the effects of flow properties. Then, the 
selection of mobile phase organic regulator, the effect of mobile phase organic solvent type 
and ratio, and the effects of flow rate were investigated.  

In the developed method, two different stationary phases (columns) were tested for 
analysis by HPLC. During the column selection, phosphoric acid (pH 5.5) was used as mobile 
phase buffer solution, and acetonitrile:water as mobile phase was mixed at 65:35 (v/v) ratios. 
Column temperature was determined as 20 0C, mobile phase flow rate was determined as 1 
mL/min. The columns used for fenticonazole, isoconazole, ketoconazole, miconazole and 
tioconazole with the conditions given above are Gemini 3U C-18 (250 mm x 4.6 mm) and X 
Terra C-18 (5 μm, 250 mm x 4.6 mm ID), respectively. Considering the retention times, peak 
shapes and tailing factors obtained for these compounds, X Terra C-18 column was preferred. 
In this column, silanol groups are polar closed and should be used especially for basic 
compounds. It has greater pH and temperature stability than conventional silica-based 
columns. Advantages of this column; Basic analytes are an important problem, which is the 
recovery in the peak shape and accordingly a decrease in the tailing factor and high pH 
stability (pH 2-12). Hareketli faz bileşiminin belirlenmesinde hareketli faz organik çözücü 
oranının etkisi, hareketli fazın pH’sı, akış hızı ve kolon sıcaklığının etkileri incelenmiştir.  
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For the optimization of mobile phase compositon,  effect of acetonitrile composition, pH of 
mobile phase, flow rate and column temperature were investigated. In order to determine the 
most suitable acetonitrile ratio for a good separation, the solvent content of the mobile phase 
was changed to 65% and 70% by volume. The mobile phase (1 mL/min) containing 15 mM, 
H3PO4 (pH=5.5 and pH=6) was used at a column temperature of 25 0C in the study of the 
mobile phase ratio. The effects of the mobile phase on the retention of fenticonazole, 
isoconazole, ketoconazole, miconazole and tioconazole are given in Table 1 and Table 2. 

 
Table 1. Capacity factor , retention time and selectivity of drugs at  two different percentage of   

ACN-water  (pH=5.5) 

Compunds 
65% 70% 

tR k  tR k  

Ketoconazole 3.096 0.257 - 2.927 0.172 - 

Tiokonazole 4.795 0.947 3.679 4.124 0.652 3.777 
İsoconazole 5.325 1.163 1.227 4.505 0.805 1.234 
Miconazole 6.305 1.561 1.342 5.166 1.069 1.329 

Fenticonazole 8.292 2.367 1.517 6.511 1.608 1.504 

 
Table 2. Capacity factor , retention time and selectivity of drugs at  two different percentage of   

ACN-water  (pH=6.0) 

Compunds 
65% 70% 

tR k  tR k  

Ketoconazole 3.463 0.407 - 3.211 0.307 - 

Tiokonazole 5.653 1.297 3.185 5.134 1.090 3.547 
İsoconazole 6.811 1.767 1.363 5.71 1.325 1.215 
Miconazole 7.727 2.140 1.210 6.803 1.770 1.336 

Fenticonazole 10.18 3.136 1.466 8.448 2.440 1.378 

 

 65% (v/v) ACN-water mixture was selected as an optimum mobile phase percentage for 
the analyzes of drugs, because of the total analysis time. 

By evaluating the peak asymmetries, the pH 6 weas chosen as  optimum pH values because 
of the analysis time. The number of theoretical plates  N, Rs and tailing factor values for the 
compounds studied at this pH value are given in Tables 3 and 4. 

Table 3. Chromatographic data of compounds  at pH=5.5 and 65 % ACN-water binary mixture. 

Compounds  N  Rs Tailing factor 

Ketoconazole 3217 - 1.234 

Tiokonazole 7447 7.644 1.136 

İsoconazole 7556 2.163 1.177 

Miconazole 7983 3.472 1.112 

Fenticonazole 9337 5.788 1.133 
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Table 4. Chromatographic data of compounds  at pH=6  and 65 % ACN-water binary mixture. 

Compounds  N  Rs Tailing factor 

Ketoconazole 4964 - 1.210 

Tiokonazole 8499 8.928 1.117 

İsoconazole 10346 4.323 1.103 

Miconazole 8532 2.737 1.327 

Fenticonazole 10617 6.207 1.089 

 

  In Fig 1 and Fig 2, chromatograms of compounds were given at pH 5.5 and 6 respectively.  

 

Fig 1 .       The chromatogram of ketoconazole (2 µg/mL), tioconazole (2 µg/mL), isoconazole (2 
µg/mL), miconazole (2 µg/mL), and fenticonazole (2 µg/mL). (65:35 (v/v) ACN-water; 

15 mM H3PO4 pH =5.50; flow rate 1 mL/min, column temperature 250C at 210 nm) 

 

Fig 2.        The chromatogram of ketoconazole (2 µg/mL), tioconazole (2 µg/mL), isoconazole (2 
µg/mL), miconazole (2 µg/mL), and fenticonazole (2 µg/mL). (65:35 (v/v) ACN-water; 

15 mM H3PO4 pH =5.50; flow rate 1 mL/min, column temperature 250C at 210 nm) 
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The best chromatogram (Figure 1), with complete seperation of all drugs as symmetrical 

sharp peaks ina short analysis time, was obtained by use of 15 mM H3PO4 (ph 6) %65 CAN-
water (v/v) mobile phase at flow rate of 1 mLmin-1) at 25 0C temperature. The UV detector 
eas operated at 210 nm which was compromise among the wavelenghts of maximum 
absorption of drugs. The total time required for analyis of one sample contained all of drugs 
was about 8 minutes. 

 
CONCLUSION 

The separation of five compounds of antifungal drugs has been performed by HPLC in 
isocratic mode without using any derivatization reagent. The mobile phase consists of ACN-
water (65:35, v/v) containing 15 mM H3PO4 and the pH adjusted to 6 with NaOH. This 
optimum condition can be used for adequate separation for quantitative analysis of anti fungal 
drugs for biological  samples.  
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Özet: Hekzagonal bor nitrür (hBN), benzersiz mekanik, termal ve optik özelliklerinden dolayı 
çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Özellikle toksik olmayan hBN nano tabakalarının 
üretimi son yılarda önem kazanmıştır. Bu çalışmada, hBN'nin sulu çözelti içinde eksfoliye 
edilmesi için yüzey aktif maddelerin etkileri araştırılmıştır. İki farklı yüzey aktif madde (SDS 
ve CTAC) ve çözücü olarak su ve izopropil alkol ile numuneler hazırlanmış ve XRD, FTIR ve 
Zeta potansiyel analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çözücü su olduğunda zeta 
potansiyelleri SDS miktarına bağlı olmaksızın >30 mV değerlerinin üstündedir ve 30 günden 
sonra bile tamamen çökmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Dodesil Sülfat (SDS), Setil Trimetil Amonyum Klorür (CTAC), 
Hekzagonal Bor Nitrür. 

Abstract Hexagonal boron nitride (hBN) can be used in a variety of applications due to its 
unique mechanical, thermal, and optical properties. In particular, the production of non-toxic 
hBN nanosheets has gained importance in recent years. In this study, the use of surfactants to 
exfoliate hBN in an aqueous solution was investigated. The samples were prepared by using 
two different surfactants(SDS and CTAC)  and solvents (  water and isoproply alcohol )  and 
XRD, FTIR, and Zeta analyses were performed. According to the results obtained, when the 
solvent is water, the zeta potentials are above the values of >30 mV, regardless of the amount 
of SDS, and did not completely settle  even after 30 days. 

Keywords: Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Cetyl trimethyl ammonium Chloride (CTAC), 
hexagonal Boron Nitride. 

I. GİRİŞ 

Bor nitrür inorganik bir bileşik olup grafit gibi tabakalı ve hekzagonal bir yapıya sahiptir. 
hBN’de bor ve azot atomları hekzagonal halkalar şeklinde kovalent bağlarla birbirlerine 
bağlıdır. Kristal yapının en küçük birimi iki boyutta birbirine bağlı levhalardan oluşmaktadır. 
Bu levhalar ise birbirlerine Van der Walls bağları ile bağlanmış olan çok tabakalı üçboyutlu 
yapıyı oluştururlar [1]. 

hBN latis. (aBN=2,504Å, c BN=6,66Å). B-N için bağ uzunluğu 1,446Å [2]. Tabakalar arası 
mesafeler hBN’in 3,33Å. İdeal üçboyutlu hBN yapısının levhaların c ekseni boyunca B ve N 
atomları birbiri üzerine gelecek şekilde AAA paketleme dizilişinde oluşur [3], [4]. hBN’in iki 
farklı kristallografik yönündeki bağ uzunlukları arasındaki fark, anizotropik doğasını ve kolay 
deforme olabilmesini açıklamaktadır. Kayma kuvvetleri Van der Walls kuvvetlerinden büyük 
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olduğunda, tabaklalar birbiri üzerinde kayar ve diğerlerinden ayrılırlar [5]. Tek bir hBN 
tabakası bor nitrür nano tabaka (BNNS) olarak adlandırılır. Tabakalı yapıya sahip olan hBN’in 
tabakalarına ayrılmasıyla BNNS iki boyutlu (2D) olarak oluşmaktadır. BNNS farklı özellikleri 
nedeniyle birçok alanda ilgi çekmektedir [6], [7]. Bor ve azot atomları arasında elektronegatiflik 
konusunda önemli bir fark vardır. Bu nedenle, bor nitrür bağı, biraz iyoniktir ve sonuç olarak, 
tabakalar arasındaki Van der Waals kuvvetlerine ek olarak, komşu bor ve azot atomları 
tabakaları arasında bir etkileşimi vardır [8]. Beyaz grafen olarak bilinen BNNS (002) 
düzlemindeki tek ve/veya birkaç tabakalı hBN’dür[9] [10].  Eksfoliasyon, malzeme katmanları 
arasındaki van der Waals etkileşimlerinin üstesinden gelmek için dış kuvvet kullanılarak elde 
edilir. En sık kullanılan yöntemler ultrasonikasyon ve kimyasal eksfoliasyon teknikleridir. 
Ultrasonikasyon kayma kuvvetleri ile tabakaların birbirinden ayrılmasını sağlar [11].  
Eksfoliasyon olurken yüksek sıcaklık veya yüksek vakuma gerek yoktur. Katmanlar arasında 
yer alan birkaç işlevsel grubun parçalanması nedeniyle ortaya çıkan basınç van der Waals 
kuvvetlerini koparır.  hBN gibi katmanlı malzemeleri kimyasal veya mekanik olarak 
tabakalarına ayırmak için çok sayıda yöntem vardır. Yaygın olarak kullanılan yöntemler 
Kimyasal eksfoliasyon, hBN'nin interkalasyon yaklaşımları yoluyla eksfoliasyon, sıvı fazlı 
sonikasyon yöntemleriyle hBN'nin eksfoliasyon [12], Mekanik ve termal eksfoliasyon işlemi, 
kontrollü gaz eksfoliasyon [13], hBN'nin Lazer-plazma yardımlı eksfoliasyonu. [6], [14]–[16]. 
Tabakalı yapılarda sıvı fazlı sonikasyon yönteminde farklı aktif maddeler kullanılabilmektedir, 
örneğin, sodyum dodesil sülfat, sodyum dodesilbenzensülfonat, sodyum kolat, 
setiltrimetilamonyum bromür, setiltrimetilamonyum klorür, dodesiltrimetilamonyum bromür, 
Pluronic, vb. [17]. 

Sodyum dodesil sülfat (SDS), yüklü bir sülfat baş grubu ve bir dodesil hidrokarbon kuyruğu 
olan, suda çözünen (hidrofilik) ve çözünmeyen (hidrofobik) fonksiyonel grupları birlikte içeren 
(amfifilik) bir moleküldür. Yüklü sülfat grubu baş kısmını, dodesil hidrokarbon kuyruk kısmını 
oluşturur [25]. SDS anyonik yüzey aktif madde olup , molekülün yüzey aktif kısmı (baş) negatif 
yüklüdür (sülfat, sülfonat veya karboksilat grupları gibi [18]. Anyonik yüzey aktif maddeler, 
iyonlaşarak etki gösterirler. Suya eklendiklerinde iyonlaşırlar ve negatif yüklü hale geçerler. 
Negatif yüklü yüzey aktif maddeler, pozitif yüklü partiküllere bağlanırlar. Setil trimetil 
amonyum klorür (CTAC) katyonik yüzey aktif maddedir.Setil trimetil amonyum klorür Cl- gibi 
halojenür iyonlarının, yüzey aktif madde katyonları ile zayıf veya orta derecede 
birleşmelerinden dolayı misellerin yüzeyinde adsorbe edildiğine inanılmaktadır. Anyon 
bağlanmasıyla üretilen yüzey aktif madde baş grupları arasındaki elektrostatik itmenin 
perdelenmesi, yüzey aktif madde başına yüzey alanının azalmasına yol açar ve sonuç olarak 
çubuk veya iplik benzeri misellerin oluşumunu sağlar [19]. 

Bu çalışmada hBN’nin eksfosyanunda surfaktant olarak SDS, CTAC çözücü olarak su ve 
izopropil alkol  kulanılmıştır. Numunelerin karakterizasyonlarında FTIR, XRD analizleri ve 
zeta potansiyel ölçümleri yapılmıştır. 

II. MATERYAL VE METOD  

Kullanılan Malzemeler 

Hekzagonal Bor Nitrür (hBN, D50:150 nm, BORTEK Bor Teknoljileri ve Mekatronik A.Ş.), 
sürfaktant olarak Sodyum Dodesil Sülfat (SDS, ALDRİCH) ve Setil trimetil amonyum Klorür 
(%25 wt in H2O ALDRİCH), çözücü olarak saf su ve izopropil alkol (IPA) kullanılmıştır. 

İki farklı çözücü ile dört farklı grupta, her grupta dört farklı surfaktat miktarı içeren 
numuneler hazırlanmıştır. Numuneler 10 mL çözücü (su ve %50 IPA,) üzerine surfaktan 
eklenip manyetik karıştırıcı ile 1 saat karıştırdıktan sonra hBN ilave edilerek 48 saat 
karıştırılmıştır. hBN eksfilasyonunun SDS ve CTAC ile hazırlanma koşulları Tablo 2 ve Tablo 
3’dedir.  
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Tablo 2: SDS içeren numunelerin hazırlama koşulları 
Numune Kodu Çözücü Çözücü Konsantrasyonu (%) SDS Miktarı (g) 

W-1S Su 100 0,01 
W-2S Su 100 0,005 
W-3S Su 100 0,002 
W-4S Su 100 0,0001 

I_50-1S IPA:Su 50:50 0,01 
I_50-2S IPA:Su 50:50 0,005 
I_50-3S IPA:Su 50:50 0,002 
I_50-4S IPA:Su 50:50 0,0001 

 
Tablo 3: CTAC içeren numunelerin hazırlanma koşulları 

Kod Çözücü Çözücü Konsantrasyonu (%) CTAC Miktarı (g) 
W-1C Su 100 0,01 
W-2C Su 100 0,005 
W-3C Su 100 0,002 
W-4C Su 100 0,0001 

I_50-1C IPA:Su 50:50 0,01 
I_50-2C IPA:Su 50:50 0,005 
I_50-3C IPA:Su 50:50 0,002 
I_50-4C IPA:Su 50:50 0,0001 

 

Numunelerin Karakterizasyonu 

Yüzey aktif maddelerin hBN yüzeyindeki adsorpsiyonunu incelemek için FTIR (Bruker 
Tensor 27 FTIR spektrometre cihazı) spektrumu 4000–700 cm-1 aralığında kaydedildi. 
Numunelerin kristallografik özelliklerinin ve içerdikleri fazların belirlenmesi için nikel filtreli 
CuKα radyosyonu kullanılarak 10° ile 70° 2θ dereceleri arasında 2°/dakika tarama hızında, 40 
kV ve 15 mA altında XRD (Rigaku MiniFlex XRD difraktometresi) analizi yapılmıştır. Zeta 
potansiyeli parçacıklar arasındaki itme/çekme kuvvetlerindeki değişiklikleri gösterdiğinden, 
sistemin elektrostatik davranışını değerlendirmenin etkili bir yoludur [20]. Zeta Potansiyeli 
numunenin %1 konsantrasyonlarda hazırlanıp dağılım stabilitesi, Zetassizer (Malvern Zetasizer 
Nano Zs İzer 3600) kullanılarak ölçülmüştür.  

 

III. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMALAR 

A.  Kullanılan Malzemelerin Karakterizasyonu 

hBN, SDS ve CTAC’a ait FTIR analizleri yapılmıştır (Şekil 1). FTIR analiz sonucu hBN'nin 
1363 ve 767 cm-1'de iki karakteristik piki vardır ve bunlar sırasıyla düzlem içi B-N germe 
titreşimi ve düzlem dışı B-N-B eğilme titreşimi olarak adlandırılır [13], [21]–[23]. Sodium 
Dodecylbenzenesulfonate (SDS) pikleri 700–4000 cm–1 aralığındaki pikleri S = O germe 
titreşimini gösteren 950-1180 cm-1'de, 2800-2950cm-1 pikleri C-H, 1400 CH2 ve 1300 CH3 

aittir, bulunan iyonik sülfonat SO-3 grubuna atanır. Bu pikler, SDS işlevselleştirilmiş 
nanopartiküller için tipiktir ve sonuçlarımız bunu doğruladı [24], [25]. 

XRD analiz sonuçları Şekil 2’de verilmektedir, CTAC sıvı olduğundan XRD’si 
yapılmamıştır. hBN XRD sonuçları iyi kristalleşmiş hBN tozunu göstermektedir, piklerin 
(002), (100), (101), (102) ve (004) olmak üzere 5 kristal düzleme ait pikler mevcuttur (JCPDS 
No:034-0421). hBN parçacıklarının yüksek kristalliğe ve saflığa sahip olduğu belirlenmiştir 
[31]. hBN’ye ait XRD sonucu (002), (100), (101), (102) ve (004) kristal kafes düzlemlerinin 
pikleri görülmüştür [26].  
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Şekil 1: a) hBN b) SDS c) CTAC FTIR analiz sonucu 

 
Şekil 2: a) hBN, b) SDS XRD paternleri 

B. Numunelerin Karakterizasyonu 

a) FTIR Analiz Sonuçları 
SDS ile hazılanan numunelerinelerin FTIR spektrumlarında Şekil 3 ve Şekil 4’dadır. hBN 

ana piklerindeki değişim Tablo 4 ve Tablo 5’dir. Piklerin kayması, pul pul dökülmeden sonra 
hBN'nin incelmesine bağlanabilir, bu da B-N bağlarının esneme titreşimini ve özel olarak 
bükülme titreşimini artırır.Aktif maddenin pikleri S = O germe titreşimini gösteren 950-1180 
cm-1'de, 2800-2950 cm-1 C-H gerilme titreşim pikleri, 1400 cm1 ve 1300 cm1'de gözlenen pikler 
sırasıyla CH2, CH3 eğilme titreşim piklerine aittir. Bu pikler, SDS işlevselleştirilmiş 
nanopartiküller için tipiktir ve sonuçlarımız bunu doğruladı. İlave olarak SDS miktar artıkça 
SDS pikleri görünmeyi başlamıştırvek SDS miktarı artıkça piklerin yüksekliği ve genişliğinde 
düşüş gözlenmiştir [27]. 
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Şekil 3: W-S Kodlu numunelerinin FTIR sonucu 

 

 
Şekil 4: I_50-S Kodlu numunelerinin FTIR sonucu 

 
Tablo 4: FTIR analiz sonucu eksfolasyonun B-N titreşim pikine etkisi. 

Kod Pik Yükseklik Alan FWHM 
hBN 1363,62 -0,687 -121,735 151,944 
W-1S 1378,43 -0,388 -49,593 112,699 
W-2S 1378,41 -0,205 -29,234 127,311 
W-3S 1349,61 -0,582 -86,319 124,426 
W-4S 1364,02 -0,652 -113,456 145,639 

I_50-1S 1372,94 -0,581 -86,590 133,714 
I_50-2S 1365,42 -0,627 -101,649 140,936 
I_50-3S 1367,26 -0,683 -105,436 130,391 
I_50-4S 1371,58 -0,492 -77,173 137,349 

 
Tablo 5: FTIR analiz sonucu eksfolasyonunun B-N-B titreşim pikine etkisi. 

Kod Pik Yükseklik Alan FWHM 
hBN 767,64 -0,537 -31,704 60,605 
W-1S 781,31 -0,279 -13,255 46,136 
W-2S 782,54 -0,133 -7,014 51,193 
W-3S 772,05 -0,447 -24,739 55,439 
W-4S 766,22 -0,482 -28,436 60,349 

I_50-1S 776,33 -0,412 -22,729 54,499 
I_50-2S 765,77 -0,576 -35,995 63,537 
I_50-3S 772,96 -0,483 -27,204 56,041 
I_50-4S 775,15 -0,329 -17,241 55,148 

 
CTAC ile hazırlanan Numunelerinin FTIR sonuçları Şekil 5 ve Şekil 6’ dadır. Tablo 6 ve 

Tablo 7 hBN eksfolasyonun piklere etkisi görülmektedir. Piklerdeki hafif kayma, tabakaların 
ayrılması nedeniyle olduğunu düşündürmektedir, bu da B-N bağlarının esneme titreşimini ve 
özel olarak bükülme titreşimini artırır. CTAC pikleri görülmemiştir. 
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Şekil 5: W-C Kodlu Numunelerinin FTIR sonucu 

 
Şekil 6: I_50-C Kodlu Numunelerinin FTIR sonucu 

 
Tablo 6: W-C kodlu numunelerinin FTIR analiz sonucu eksfolasyonunun B-N titreşim pikine 

etkisi. 
Kod Pik Yükseklik Alan FWHM 
hBN 1363,62 -0,687 -121,735 151,944 

W-1C 1368,14 -0,68 -126,74 157,15 
W-2C 1366,74 -0,71 -113,94 135,98 
W-3C 1375,06 -0,46 -68,90 138,05 
W-4C 1362,92 -0,74 -129,37 143,80 

I_50-1C 1372,47 -0,47 -72,92 132,51 
I_50-2C 1367,89 -0,65 -99,55 129,95 
I_50-3C 1372,56 -0,50 -78,78 136,38 
I_50-4C 1374,77 -0,53 -79,67 131,90 

 
Tablo 7: W-C kodlu numunelerinin FTIR analiz sonucu eksfilasyonun B-N-B titreşim pikine 

etkisi. 
Kod Pik Yükseklik Alan FWHM 
hBN 767,64 -0,537 -31,704 60,605 

W-1C 769,32 -0,53 -31,98 61,40 
W-2C 772,45 -0,52 -27,49 52,88 
W-3C 781,39 -0,30 -14,47 46,91 
W-4C 768,05 -0,57 -34,38 60,95 

I_50-1C 777,10 -0,32 -17,24 52,13 
I_50-2C 774,82 -0,45 -23,86 52,61 
I_50-3C 778,43 -0,35 -18,64 52,24 
I_50-4C 779,61 -0,38 -20,39 53,10 
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b) XRD analiz sonuçları 
Manyetik karıştırma işlemiyle birlikte hBN (002) düzleminin pikinde azalma 

gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre karıştırma işlemi ile Van der Waals bağlarının kırıldığı ve 
(002) düzleminde hBN tozlarının yönlendiği yorumu yapılmıştır. X-ışını kırınım tepelerinden 
kristallik boyutunu belirlemek için, Scherrer denkleminden yararlanılmıştır [27]. hBN 
eksfilasyonunun kristal yapısını değiştirmemiştir. Saf hBN’nın ait XRD sonucu 2θ = 26°'de 
kristal düzlem (002) göz önüne alındığında, daha önce bildirilen değerlerle iyi bir uyum içinde, 
ara katman mesafesi 3.3176 Å (0,331 nm). Literatüre göre hBN, (002) (d002 = 0.33 nm), (100), 
(101), (102) ve (004)'e karşılık gelen 2θ = 26, 41, 43, 50 ve 55'teki piklerle karakterize edilir. 
Buna karşılık, BNNS'lerin bu pik noktaları, zayıflamış c-yön istiflemeleri ile ilişkili olarak 
azaltılmış bir yoğunluk ve keskinlik gösterir [28]. (002) pikinin (hBN) 2θ = 26.8°'den (hBN 
eksfilasyonunun) 26.2°'ye hafif bir kayması, katman aralığını arttığını gösterir (d002 = 0.35 
nm) [20].  

Aktif madde olarak SDS ile hazırlanan hBN eksfilasyonunun (002) zirvesinin 2θ = 26.8°'den 
(hBN) 26.6 ve 26,5°'ye (hBN eksfilasyonunun) hafif bir kayması var d002 değeri artığını hBN 
3.317 Å hBN eksfilasyonunun ise 3,34 Å ve 3,35 Å hesaplanmıştır Tablo 8 ve Tablo 9’de 
verilmektedir. Şekil 7’de 002 piki SDS miktarı ile ters orantılı bir düşüş görünüyor. Düzlemler 
arasındaki mesafe artığını ve FWHN ile lc değerleri düştüğünü hesaplandı ve bulunan değer 
literature ile uyumludur. 

 

 
Şekil 7: W-S Kodlu Numunelerinin XRD grafiği 

 
Tablo 8: W-S kodlu numunelerin eksfilasyonunun düzlemler arasındaki mesafe, FWHM ve 

l002 değerleri. 
Kod Theta(deg) d002 (Å) FWHM l002 (nm) 
hBN 26,852 3,3176 0,372 21,956 
W-1S 26,628 3,3449 0,384 21,260 
W-2S 26,581 3,3508 0,359 22,738 
W-3S 26,608 3,3474 0,433 18,853 
W-4S 26,656 3,3415 0,380 21,485 

 
%50 İzopropil alkol ile hazırlanan hBN eksfilasyonunun (002) pikinin 2θ = 26.8°'den 26.7 

ve 26,6°'ye bir numune hariç kaymıştır. d002 değeri eksfolasyon sonucu artığını hesaplanmıştır. 
Şekil 8’de (002) piki SDS miktarı ile ters orantılı bir düşme oluşmuştur (I_50-4S hariç). 
Düzlemler arasındaki mesafe artığını ve Lc değerleri düştüğünü hesaplanmıştır. 

126



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

 
Şekil 8: I_50-S Kodlu Numunelerinin XRD grafiği 

 
Tablo 9: I_50-S kodlu numunelerin eksfolasyonunun düzlemler arasındaki mesafe, FWHM 
ve l002 değerleri. 

Kod Theta(deg) d002 (Å) FWHM l002 (nm) 
hBN 26,852 3,3176 0,372 21,956 

I_50-1S 26,852 3,3176 0,408 20,018 
I_50-2S 26,673 3,3394 0,381 21,429 
I_50-3S 26,707 3,3352 0,420 19,441 
I_50-4S 26,687 3,3377 0,442 18,472 

 
Aktif madde olarak CTAC ile hazırlanan hBN eksfolasyonunun (002) şiddetinin önemli 

ölçüde azaldığını ve iki teta tepe noktasının 26.8º’den 26,7º – 26,6º’e hafifçe kaymıştır (Şekil 
9).  d002 değeri artığını hesaplanmıştır, bu düzlemler arası mesafede artışa karşılık 
gelmektedir(Tablo 10).  

 
Şekil 9: W-C Kodlu Numunelerinin XRD sonucu 

 
Tablo 10: W-C kodlu numunelerin eksfolasyonunun düzlemler arasındaki mesafe, FWHM ve 

l002 değerleri. 
Kod Theta(deg) d002 (Å) FWHM l002 
hBN 26,852 3,318 0,372 21,956 

W-1C 26,740 3,331 0,396 20,620 
W-2C 26,660 3,341 0,427 19,120 
W-3C 26,580 3,351 0,418 19,528 
W-4C 26,600 3,348 0,396 20,614 

 
%50 İzopropil alkol ile hazırlanan numunelerde de eksfolasyonunun (002) pikinin 

kaydığı(Şekil 10) ve  d002 değeri artığını hesaplanmıştır (Tablo 11).  
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Şekil 10: I_50-C kodlu numunelerinin XRD sonucu 

 
Tablo 11: I_50-C kodlu numunelerin eksfolasyonunun düzlemler arasındaki mesafe, FWHM 
ve l002 değerleri. 

Kod Theta(deg) d002 (Å) FWHM l002 
hBN 26,852 3,318 0,372 21.956 

I_50-1C 26,598 3,349 0,394 20,719 
I_50-2C 26,704 3,336 0,413 19,770 
I_50-3C 26,559 3,353 0,374 21,825 
I_50-4C 26,702 3,336 0,399 20,464 

 
c) Zeta Potansiyel Ölçüm Sonuçları 

SDS ile hazırlanan numunelerin çözücü su olduğunda zeta potansiyel değerleri 30mV 
üzerindedir. Zeta potansiyeli değerleri ile ilgili olarak, >30 mV ve <-30 mV değerlerin çok 
kararlı miseller gösterdiği bildirilmiştir [20]. CTAC ile hazırlanan numunelerin CTAC miktarı 
etki yaratmamış ve tüm numunelerin zeta potansiyel değerlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. 
Numunelerin zeta potansiyel değerleri Tablo 12 ve 13’dedir.  

 
Tablo 12: SDS çözeltileri için zeta potansiyel analiz sonucu 

Kod  Konsantrasyon PH Zerta potansiyel mV 
W-1S 10ml+100 mikrolitre 6.09 -38.5 
W-2S 10ml+100 mikrolitre 5.61 -32.8 
W-3S 10ml+100 mikrolitre 5.20 -36.8 
W-4S 10ml+100 mikrolitre 6.95 -31.5 

I_50-1S 10ml+100 mikrolitre 7.70 -25,0 
I_50-2S 10ml+100 mikrolitre 7.75 -26,4 
I_50-3S 10ml+100 mikrolitre 7.70 -25,1 
I_50-4S 10ml+100 mikrolitre 4.59 -26,8 

 
Tablo 13: CTAC çözeltileri için zeta potansiyel analiz sonucu 

Kod  Konsantrasyon PH Zerta potansiyel mV 
W-1C 10ml+100 mikrolitre 7,39 13,7 
W-2C 10ml+100 mikrolitre 7,38 16,5 
W-3C 10ml+100 mikrolitre 7,44 10,5 
W-4C 10ml+100 mikrolitre 7,39 12,0 

I_50-1C 10ml+100 mikrolitre 5,92 7,98 
I_50-2C 10ml+100 mikrolitre 5,25 117 
I_50-3C 10ml+100 mikrolitre 5,36 7,33 
I_50-4C 10ml+100 mikrolitre 6,12 7.90 

 

IV. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, çözücü olarak saf su ve izopropil alkol SDS ve CTAC aktif maddeleri 
kullanılarak hBN’nin tabakalarına ayrılmasına etkisi araştırılmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 
aktif madde olarak SDS ve çözücü olarak su ile hazırlanan numunelerin zeta potansiyelleri SDS 
miktarına bağlı olmaksızın >30 mV değerlerinin üstündedir ve 30 günden sonra bile tamamen 
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çökmediği belirlenmiştir. CTAC ile hazırlanan hBN eksfilasyonunun numuneleri ise zeta 
değerlerinin düşük olduğu belirlenmiştir ve çözelti iki gün içinde tamamen çökme göstermiştir. 
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Abstract: This study presents an overview of the reflective teacher and reflective student 
paradigms in the contemporary education system, highlighting their importance and potential 
benefits. It also aims to demonstrate the value of reflective practices in the education system 
and to encourage their wider adoption. The concept of reflection has become increasingly 
significant in contemporary education, both for teachers and students. Reflective teaching 
involves a self-evaluation of one's own teaching practices and a continuous improvement of 
teaching skills through critical analysis and feedback from students. Similarly, reflective 
learning encourages students to actively engage in the learning process by critically 
examining their own understanding and learning strategies. Ultimately, this study discusses 
how reflective practices can enhance the quality of teaching and learning, and provides 
examples of effective implementation strategies for both teachers and students. 

Keywords: Education, Reflective Teaching, Reflective Thinking 

Özet: Bu çalışma, çağdaş eğitim sisteminde yansıtıcı öğretmen ve yansıtıcı öğrenci 
paradigmalarının genel bir bakışını sunarak, önemlerini ve potansiyel faydalarını 
vurgulamaktadır. Ayrıca, yansıtıcı uygulamaların eğitim sistemindeki değerini göstermek ve 
daha geniş bir şekilde benimsenmesini teşvik etmek amaçlanmaktadır. Yansıtmanın kavramı, 
çağdaş eğitimde öğretmenler ve öğrenciler için giderek daha önemli hale gelmiştir. Yansıtıcı 
öğretme, öğretim uygulamalarının kendi kendine değerlendirilmesini ve öğrencilerden gelen 
eleştirel analiz ve geri bildirimler yoluyla öğretme becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesini 
içerir. Benzer şekilde, yansıtıcı öğrenme, öğrencilerin kendi anlayışlarını ve öğrenme 
stratejilerini eleştirel olarak inceleyerek öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılmalarını teşvik 
eder. Sonuç olarak, bu çalışma, yansıtıcı uygulamaların öğretme ve öğrenme kalitesini nasıl 
artırabileceğini ve öğretmenler ve öğrenciler için etkili uygulama stratejilerinin örneklerini 
sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yansıtıcı Öğretim, Yansıtıcı Düşünme 

I. INTRODUCTION 

Thinking is a complex mental process that involves cognitive activities such as perception, 
attention, memory, reasoning, and problem-solving (Güneş, 2012). It is a dynamic and 
continuous action that enables humans to interpret and understand their surroundings, make 
decisions, and communicate with others (Alkın-Şahin and Tunca, 2015). The history of 
thinking can be traced back to the origins of human evolution, and it has been shaped by 
various factors such as culture, language, education, and technological advancements. 
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One of the earliest known forms of thinking was demonstrated by our ancestors, who used 
tools and developed language to communicate and collaborate. The development of language 
allowed humans to communicate their thoughts and ideas, which in turn led to the creation of 
complex social structures and cultural practices (Başerer and Duman, 2019). Over time, the 
human brain evolved to become more efficient at processing information and solving 
problems, leading to the emergence of various forms of thinking such as deductive and 
inductive reasoning, critical thinking, and creative thinking. 

Throughout history, various schools of thought emerged in different cultures and time 
periods, shaping the way people think about themselves, their world, and their place in it. For 
instance, in ancient Greece, philosophers such as Socrates, Plato, and Aristotle developed a 
system of rational inquiry that sought to uncover the fundamental principles of existence, 
knowledge, and morality (Söylemez, 2016). During the Renaissance period, humanists 
emphasized the importance of individual autonomy and the pursuit of knowledge for its own 
sake. In the 19th century, the emergence of scientific thinking revolutionized the way people 
thought about the natural world, leading to the development of theories and models that 
continue to shape modern science today. 

Today, thinking is an essential aspect of everyday life, as people use their cognitive 
abilities to make decisions, solve problems, and interact with others. Advances in technology 
have also expanded the range of thinking, enabling humans to process and analyze vast 
amounts of information, develop new ideas and innovations, and collaborate with others 
across the globe. However, despite these advancements, the history of thinking reminds us 
that the way we think and reason is always evolving, shaped by our experiences and the world 
around us. 

Reflective thinking is a cognitive process that involves thinking deeply about one's 
experiences, thoughts, and feelings in order to gain new insights and perspectives (Çiğdem 
and Kurt, 2012). It is a process of self-examination and self-awareness that helps individuals 
to understand their own thinking, decision-making, and problem-solving processes. Reflective 
thinking can be used in a wide range of contexts, including education, business, and personal 
development. The process of reflective thinking begins with a recognition of the importance 
of self-awareness and critical thinking. This involves an awareness of one's own thought 
actions, biases, and assumptions, and a willingness to question and challenge them. 
Individuals who engage in reflective thinking are able to analyze their experiences and 
behaviors, identify areas for improvement, and develop new strategies for approaching 
problems (Tümkaya and Hurioğlu, 2013; Kholid et al., 2022). 

Reflective thinking can be developed through a variety of techniques and approaches, 
including journaling, group discussion, and coaching. In an educational context, reflective 
thinking is often encouraged through activities such as writing reflective essays, participating 
in group discussions, and engaging in experiential learning activities. Business leaders may 
use reflective thinking as a tool for improving decision-making processes and developing new 
strategies for organizational success (Tan, 2014). Individuals who engage in reflective 
thinking are able to develop greater self-awareness, empathy, and creativity, and are better 
equipped to navigate complex situations and make informed decisions. By engaging in 
reflective thinking, individuals are able to deepen their understanding of themselves, their 
relationships with others, and the world around them. 

 
II. REFLECTIVE THINKING APPROACHES 

Reflective thinking approaches are diverse methods and strategies that individuals can use 
to engage in reflection. These approaches include a range of techniques and tools that can 
help individuals to analyze their experiences and perspectives, identify areas for 
improvement, and develop new strategies for approaching problems. Reflective thinking 
approaches can be used in a wide range of contexts, including education, business, and 
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personal development. By engaging in reflective thinking, individuals can develop greater 
self-awareness, empathy, and creativity, and are better equipped to navigate complex 
situations and make informed decisions.Below are some of the most commonly used 
reflective thinking approaches: 

1) Journaling: Journaling is a popular reflective thinking approach that involves keeping 
a personal journal or diary. Individuals can use their journal to record their thoughts, 
feelings, and experiences, and to reflect on their learning and growth over time. This 
approach can help individuals to develop greater self-awareness and insight, as well as 
identify patterns and trends in their thinking and behaviour (Dreyer, 2015). 

2) Group discussion: Group discussion is another effective reflective thinking approach 
that entails engaging in dialogue with others. Individuals can participate in group 
discussions with peers or mentors, sharing their thoughts and perspectives and 
receiving feedback and insights from others (Williams, 2013). This approach can help 
individuals to develop greater empathy and understanding of others, as well as to gain 
new perspectives on their own experiences and perspectives. 

3) Coaching: Coaching is a reflective thinking approach that implies working one-on-
one with a coach or mentor. Coaches can help individuals to identify their goals, 
develop strategies for achieving them, and navigate obstacles and challenges along the 
way (Basile et al., 2003; Dawson and Bondy, 2003). This approach can be particularly 
effective for individuals who are looking to make significant changes in their lives or 
careers. 

4) Mind mapping: Mind mapping is a visual reflective thinking approach that concerns 
creating a diagram or map of one's thoughts and ideas. Individuals can use mind 
mapping to organize their thoughts, identify patterns and connections, and generate 
new insights and ideas (Leitch and Day, 2001). This approach can be particularly 
helpful for individuals who are looking to brainstorm new solutions or approaches to 
problems. 

III. DEVELOPING REFLECTIVE THINKING 

Reflective thinking is a skill that can be developed over time through practice and 
deliberate effort. Here are some strategies and techniques for developing reflective 
thinking: 

 

1) Set aside time for reflection: To develop reflective thinking, it is important to set 
aside time regularly for reflection. This can be as simple as taking a few minutes each 
day to reflect on your experiences or as involved as setting aside a block of time each 
week to engage in more in-depth reflection. 

2) Ask open-ended questions: When engaging in reflective thinking, it can be helpful to 
ask open-ended questions that encourage you to think deeply about your experiences 
and perspectives. For example, you might ask, "What did I learn from this 
experience?" or "How might I approach this situation differently in the future?" 

3) Write in a reflective journal: Keeping a reflective journal can be an effective way to 
develop reflective thinking. In your journal, you can record your thoughts, feelings, 
and experiences, as well as your reflections on them. This can help you to identify 
patterns in your thinking and behaviour, as well as to develop greater self-awareness 
and insight. 

4) Seek feedback from others: Getting feedback from others can be an effective way to 
develop reflective thinking (Van der Schaaf et al., 2013). By asking for feedback from 
others, you can gain new perspectives and insights that can help you to identify areas 
for improvement and develop new strategies for approaching problems. 
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5) Engage in dialogue with others: Engaging in dialogue with others can also be an 
effective way to develop reflective thinking. By sharing your thoughts and 
perspectives with others, you can gain new insights and perspectives that can help you 
to develop greater empathy and understanding of others. 

6) Practice mindfulness: Practicing mindfulness can help to develop reflective thinking 
by promoting greater awareness of your thoughts and feelings. By practicing 
mindfulness, you can learn to observe your thoughts without judgment, which can help 
you to identify patterns and biases in your thinking and behaviour. 

Consequently, developing reflective thinking is a valuable skill that can help individuals to 
deepen their understanding of themselves and the world around them (Li and Lal, 2005). By 
setting aside time for reflection, asking open-ended questions, keeping a reflective journal, 
seeking feedback from others, engaging in dialogue with others, and practicing mindfulness, 
individuals can develop the habits and skills necessary for effective reflective thinking. 

 

IV. DETERMINING TEACHER AND STUDENT PERFORMANCE 

Determining performance is a crucial aspect of assessing success in any domain, including 
academics. Performance can be evaluated in many ways, such as through tests, exams, 
projects, presentations, and other assignments. These measures provide a way to assess how 
well individuals are meeting specific criteria or standards. Performance evaluation is essential 
for students, teachers, and educational institutions to monitor progress, identify areas of 
improvement, and make necessary adjustments. 

Teacher performance is a measure of how well educators perform their job duties. This 
includes a range of factors, such as their teaching skills, knowledge of the subject matter, 
ability to engage students, classroom management skills, and dedication to student success 
(Aydoğmuş and Şentürk, 2022). Teachers' performance is evaluated through various methods, 
entailing classroom observations, student feedback, and self-assessment. The evaluation 
process provides valuable feedback to teachers, enabling them to identify their strengths and 
weaknesses and develop strategies to improve their teaching (Van der Schaaf et al., 2013). 

Student performance refers to how well students are performing in their academic studies. 
This encompasses a wide range of factors, including their grades, test scores, participation in 
class, and completion of assignments. Evaluating student performance is essential for 
monitoring academic progress, identifying areas where students need additional support, and 
providing feedback to students and parents. Teachers can use various tools to assess student 
performance, such as exams, quizzes, projects, and homework assignments. These 
assessments can provide insight into how well students are understanding the material and 
where they may need additional help. 

In academic settings, evaluating performance is a critical component of assessing success. 
Both teachers and students are evaluated on their performance, which provides valuable 
feedback for improvement. By identifying strengths and weaknesses, educators can make 
necessary adjustments to improve their teaching, while students can develop strategies to 
enhance their learning. Ultimately, assessing performance is essential for achieving academic 
success and ensuring that students are prepared for future success in their chosen fields. 

 
V. REPRESENTATIVES OF REFLECTIVE TEACHING 

Reflective education and teaching involve a systematic process of self-reflection and 
critical analysis to improve teaching and learning outcomes. The concept of reflective 
education and teaching was introduced by the educational philosopher, John Dewey, who 
believed that education should be a continuous process of reflection and inquiry. Reflective 
teaching involves engaging in self-reflection, analysing teaching practices, and making 
necessary adjustments to improve student learning outcomes. 
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One of the most prominent representatives of reflective education and teaching is Donald 
Schön. He was an American scholar and philosopher who focused on the importance of 
reflection and learning in professional practice. He introduced the concept of reflective 
practice, which involves reflecting on professional experiences to improve future 
performance. Schön (1987) argued that professionals must engage in reflective practice to 
adapt to new situations and solve complex problems. 

Another influential representative of reflective education and teaching is Stephen 
Brookfield. Brookfield is a scholar and educator who has written extensively on the 
importance of reflective practice in teaching. He believes that reflective teaching involves 
critically examining one's teaching practices and the assumptions that underlie them 
(Brookfield, 2009). Brookfield has developed a framework for critical reflection, which 
involves four stages: experiencing, reflecting, naming, and acting. 

Finally, reflective education and teaching have become increasingly important in the field 
of education. Scholars and educators such as John Dewey, Donald Schön, and Stephen 
Brookfield have played a significant role in promoting the importance of reflective teaching 
practices. By engaging in reflective practice, teachers can improve their teaching practices, 
adapt to new situations, and ultimately improve student learning outcomes. 

 
VI. THE GOAL AND APPROACHES OF REFLECTIVE TEACHING?  

Reflective teaching is an approach to teaching that aims to improve the quality of teaching 
and learning by encouraging teachers to engage in critical self-reflection. The main aim of 
reflective teaching is to help teachers become more aware of their own teaching practices, 
beliefs, and assumptions, and to make necessary adjustments to improve student learning 
outcomes. Reflective teaching can help teachers to better understand their students' learning 
needs, to identify areas for improvement, and to develop more effective teaching strategies. 

As mentioned earlier, reflective teaching has its roots in the work of educational 
philosophers such as John Dewey, who emphasized the importance of reflection and inquiry 
in learning. For him, a reflective thinker and learner is interactive, enthusiastic, and 
intellectually accountable (Dewey, 1933).The concept of reflective teaching was further 
developed by scholars such as Donald Schön, who introduced the concept of reflective 
practice, and Stephen Brookfield, who developed a framework for critical reflection in 
teaching. 

There are several different approaches to reflective teaching, including self-reflection, peer 
reflection, and action research. Self-reflection involves teachers reflecting on their own 
teaching practices, beliefs, and assumptions. Peer reflection involves teachers reflecting on 
their teaching practices in collaboration with colleagues. Action research involves teachers 
conducting research to improve their teaching practices.Reflective practice is an essential 
component of education, as it enables individuals to analyse their experiences, reflect on their 
learning, and identify ways to improve their future practice. There are several models of 
reflective practice that have been developed to guide individuals through this process, 
including the Gibbs model, Schön model, and Kolb model. 

The Gibbs (1998) model is a widely used model of reflective practice that involves a 
cyclical process of description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, and action 
planning(Markkanen, 2020). The first stage, description, involves providing a detailed 
account of the experience, including the context and the individuals involved. The second 
stage, feelings, involves reflecting on the emotions that were experienced during the 
experience. The third stage, evaluation, involves analysing the experience and identifying its 
positive and negative aspects. The fourth stage, analysis, involves exploring the experience in 
more depth and considering how it relates to theory and previous experiences. The fifth stage, 
conclusion, involves drawing conclusions from the analysis and identifying areas for 
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improvement. Finally, the sixth stage, action planning, involves identifying specific actions 
that can be taken to improve future practice. 

The Schön model (Schön, 1987), is another widely used model of reflective practice. This 
model emphasizes the importance of reflecting on one's practice in action, rather than waiting 
until after the experience has ended. According to this model, there are two types of 
reflection: reflection-in-action and reflection-on-action. Reflection-in-action involves 
reflecting on one's practice while engaged in the experience, while reflection-on-action 
involves reflecting on one's practice after the experience has ended. Schön's model 
emphasizes the importance of both types of reflection in improving one's 
practice(Mickleborough, 2015). 

The Kolb model is a model of experiential learning that involves a cyclical process of 
concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active 
experimentation (Chan, 2012). The first stage, concrete experience, involves engaging in a 
new experience. The second stage, reflective observation, involves reflecting on the 
experience and observing the reactions and behaviours of oneself and others. The third stage, 
abstract conceptualization, involves analysing the experience and identifying patterns and 
relationships. The fourth stage, active experimentation, involves applying the insights gained 
from the experience to new situations and experimenting with new behaviours and 
approaches. 

In general, these models of reflective practice provide individuals with a structured 
approach to analysing their experiences, reflecting on their learning, and identifying ways to 
improve their future practice. By engaging in reflective practice, individuals can deepen their 
understanding of their own practice, enhance their professional development, and improve 
their effectiveness as educators. 

 
VII. PROCESS, ELEMENTS, AND DOMAINS OF REFLECTIVE TEACHING 

Reflective teaching is a process of self-reflection that involves critically analyzing one's 
own teaching practices and making necessary adjustments to improve student learning 
outcomes. The action of reflective teaching typically involves several elements, including 
self-reflection, data collection, and action planning.Reflective teaching can be organized into 
several reflecting domains, including personal, professional, and ethical domains. By 
engaging in reflective teaching practices, teachers can improve their teaching practices, adapt 
to new situations, and ultimately improve student learning outcomes.Self-reflection is a 
critical component of reflective teaching. It involves teachers reflecting on their own teaching 
practices, beliefs, and assumptions. Self-reflection can help teachers to better understand their 
own teaching practices, to identify areas for improvement, and to develop more effective 
teaching strategies. 

Data collection is another important element of reflective teaching. Teachers can collect 
data on student learning outcomes, classroom observations, and feedback from students and 
colleagues. By analyzing this data, teachers can identify patterns and trends in student 
learning and adjust their teaching practices accordingly. Action planning is the final element 
of reflective teaching. Based on their self-reflection and data analysis, teachers can develop an 
action plan to improve their teaching practices. This plan may include changes to teaching 
strategies, modifications to lesson plans, or additional professional development. 

Reflective teaching can be organized into several reflecting domains, including personal, 
professional, and ethical domains (Tican and Taspinar, 2015). Personal reflection implies 
reflecting on one's own values, beliefs, and attitudes towards teaching. Professional reflection 
covers reflecting on one's own teaching practices and identifying areas for improvement. 
Ethical reflection involves reflecting on the moral and ethical dimensions of teaching, such as 
equity, diversity, and inclusion. 
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VIII. DISCUSSION AND CONCLUSION 

In the contemporary education system, reflective teacher and reflective student paradigms 
have become increasingly relevant. The reflective approach is a transformative process that 
can enhance the quality of teaching and learning in the classroom. Reflective practices 
involve self-awareness, critical thinking, and problem-solving skills. There are various 
benefits of reflective teaching and learning, suggesting some strategies to promote reflective 
practices, and conclude with the importance of reflective paradigms in the contemporary 
education system. 

Reflective teaching is an approach to teaching that aims to improve the quality of teaching 
and learning by encouraging teachers to engage in critical self-reflection. Indeed, reflective 
teaching has its roots in the work of educational philosophers such as John Dewey and has 
been further developed by scholars such as Donald Schön and Stephen Brookfield. There are 
several different approaches and models of reflective teaching, and by engaging in reflective 
practice, teachers can improve their teaching practices, adapt to new situations, and ultimately 
improve student learning outcomes. 

Reflective teaching and learning can have numerous advantages for teachers and students. 
Firstly, reflective teachers are more aware of their teaching practices, strengths, and 
weaknesses. They can identify areas for improvement and implement changes accordingly. 
This can lead to a more effective teaching approach, resulting in better student outcomes. 
Secondly, reflective students are more engaged and active in their learning process. They are 
encouraged to think critically and develop problem-solving skills. This leads to a deeper 
understanding of the subject matter and better retention of information.To promote reflective 
practices in the classroom, teachers can use several strategies. Firstly, teachers can provide 
opportunities for students to reflect on their learning experiences. This can be done through 
journaling, group discussions, or self-assessments. Secondly, teachers can model reflective 
practices by sharing their own reflections on their teaching practices. This can encourage 
students to reflect on their own learning experiences. Lastly, teachers can use feedback as a 
tool for reflection. Feedback can help students and teachers identify areas for improvement 
and implement changes accordingly. 

In conclusion, reflective teacher and reflective student paradigms have become 
increasingly relevant in the contemporary education system. Reflective practices can enhance 
the quality of teaching and learning in the classroom by promoting self-awareness, critical 
thinking, and problem-solving skills. Teachers can promote reflective practices by providing 
opportunities for reflection, modelling reflective practices, and using feedback as a tool for 
reflection. It is essential for educators to adopt reflective paradigms to ensure that students are 
engaged, active learners, and receive a high-quality education. 
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Özet: JayaX algoritması, meta-sezgisel bir optimizasyon yöntemi olan Jaya optimizasyon 
algoritmasının ikili sayı sisteminde kodlamayı kullanan bir versiyonudur. Jaya algoritmasının 
temeli her iterasyonda en iyi ve en kötü çözümlerden yararlanarak mevcut çözümlere 
alternatifler üretme fikrine dayanmaktadır. JayaX algoritmasında nesildeki mevcut çözümlere 
bağlı olarak yeni çözümlerin önerilmesi işlemi için mantıksal işlemlerden biri olan “xor” 
operatöründen yararlanılmaktadır. Bu operatörün uygulanması için ise değişim oranı 
parametresi kullanılmaktadır. Değişim oranının seçimi JayaX algoritmasının başarı açısından 
önemlidir. Bu çalışmada değişim oranı parametresinin uygun değeri düzlemsel kafes 
sistemlerin optimizasyonu problemi üzerinden araştırılmaktadır. Optimizasyon probleminin 
amaç fonksiyonu olarak kafes sistem ağırlığı, sınırlayıcılar olarak ise gerilme ve yerdeğiştirme 
dikkate alınmaktadır. Boyutsal bir optimizasyon gerçekleştirilmiş olup tasarım değişkenleri 
kafes sistem çubuklarının enkesit alanlarıdır. Kafes sistem analizi, tasarımı ve optimizasyon 
için gerekli işlemleri yapmak üzere bir yazılım kodlanmıştır. Bu yazılım kullanılarak, JayaX 
algoritmasında kullanılan değişim oranına bağlı olarak, ulaşılan sonuç ve sonuca ulaşmak için 
gerekli iterasyon sayısının nasıl değiştiği incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Kafes Sistemler, JayaX Algoritması 

Abstract: JayaX algorithm is a binary version of Jaya optimization algorithm, which is a meta-
heuristic optimization method. The Jaya algorithm is based on the idea of generating 
alternatives to existing solutions by using the best and worst solutions in each iteration. In the 
JayaX algorithm, the "xor" operator, one of the logical operations, is used for proposing new 
solutions depending on the existing solutions in the generation. The modification ratio is used 
to implement this operator. The determination of the modification ratio is essential for the 
success of the JayaX algorithm. In this study, the appropriate value of the modification ratio is 
investigated through the optimization problem of planar truss systems. The weight of the truss 
system is taken into account as the objective function, and the stress and displacement as the 
constraints. A size optimization has been carried out and the design variables are the cross-
sectional areas of the truss bars. A software is coded to perform the necessary operations for 
truss system analysis, design and optimization. Using this software, the result and the number 
of iterations required to reach the result, depending on the modification ratio used in the JayaX 
algorithm, were examined. 

Keywords: Optimization, Truss Systems, JayaX Algorithm 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde mühendislik problemlerinin optimizasyonuna yönelik akademik çalışmalarda 
metasezgisel algoritmalar oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer taraftan 
metasezgisel optimizasyon yöntemlerinin sayısı ve popülerliği her geçen gün artmaktadır. 
Araştırmacılar tarafından her yıl yeni bir çok metasezgisel algoritma önerilmekte ve bu 
algoritmalardan çeşitli optimizasyon problemlerinin çözümü için yararlanılmaktadır. Son 
yıllarda dikkat çeken metasezgisel algoritmalardan biri de Rao [1] tarafından 2016 yılında 
önerilen Jaya algoritmasıdır. Jaya algoritması ile yapılan çalışmalarda gerek ulaşılan çözümün 
kalitesi gerekse çözüme ulaşma süresi açısından başarılı sonuçlar elde edilmiştir [2-5]. Jaya 
algoritmasında optimum çözüme ulaşabilmek için, her iterasyonda, nesildeki en iyi ve en kötü 
çözüme bağlı olarak mevcut çözümler için alternatifler önerilmektedir. 

JayaX algoritması ise Aslan v.d. [6] tarafından 2019 yılında önerilmiş olup, orijinal Jaya 
algoritmasının ikili sayı sisteminde kodlamayı kullanan bir versiyonudur. JayaX algoritmasında 
çözümler ikili sayı sisteminde kodlanmış değerler ile temsil edilir. Nesildeki en iyi ve en kötü 
çözümlerden yararlanarak alternatif çözümlerin oluşturulması işlemi JayaX algoritmasında da 
uygulanmaktadır. İkili sayı sisteminde kodlanmış çözümlere alternatif çözümlerin 
oluşturulması sırasında ise mantıksal işlemlerden biri olan “xor” operatörü kullanılmaktadır. 
JayaX algoritması literatürde çeşitli problemlerin optimizasyonu için kullanılmıştır [7,8]. 

Bu çalışmada ise JayaX algoritması düzlemsel kafes sistemlerin optimizasyonu için 
kullanılmaktadır. Kafes sistemlerin optimizasyonu literatürde yapı mühendisliği alanında 
sıklıkla ele alınmış optimizasyon problemlerinden biridir [9-11]. Çalışmanın amacı JayaX 
algoritmasında kullanılan değişim oranı (Rm) parametresi için uygun değerin araştırılmasıdır. 
Bu amaç doğrultusunda değişim oranı için farklı değerler alınarak optimizasyonlar 
gerçekleştirilecek ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmada iki temel kriter olan 
ulaşılan sonuçların optimum değere yakınlığı ve optimizasyon için gerekli iterasyon sayısı 
dikkate alınacaktır. 

Literatürdeki birçok çalışmaya benzer şekilde bu çalışmada da amaç fonksiyonu olarak kafes 
sistemin yapısal ağılığı alınmaktadır. Kafes sistem çubuklarında oluşan gerilme ve düğüm 
noktalarındaki yerdeğiştirme miktarı ise optimizasyon probleminin sınırlayıcılarıdır. Çalışma 
boyutsal bir optimizasyonu içermekte olup tasarım değişkenleri olarak kafes sistemi oluşturan 
çubukların enkesit alanları alınmaktadır. Ayrık bir optimizasyon gerçekleştirilmekte olup 
tasarım değişkenlerinin değerleri için, muhtemel değerlerden oluşan kümeler tasarım öncesinde 
belirlenmektedir. Yapısal analiz ve optimizasyon için gerekli işlemleri yerine getirmek üzere 
bir bilgisayar yazılımı çalışmanın bir parçası olarak kodlanmıştır.  

 

2. KAFES SİSTEMLERİN OPTİMİZASYONU 

Kafes sistem optimizasyonu problemlerinde amaç genellikle yapı ağırlığını minimize etmek 
olarak seçilmektedir. Bu çalışmada da literatürdeki çalışmalara benzer şekilde amaç fonksiyonu 
yapı ağırlığı (W) olarak alınmakta ve aşağıdaki bağıntı ile ifade edilmektedir [12]. 
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           (1) 

 
Bu bağıntıda  yapı malzemesinin birim hacim ağırlığını, li i numaralı kafes sistem 

çubuğunun uzunluğunu ve Ai ise yine i numaralı çubuğun enkesit alanını ifade etmektedir. 
Burada yapı malzemesinin birim hacim ağırlığı ve çubuk uzunlukları tasarım boyunca sabit 
değerlerdir. Kafes sistem çubuk enkesit alanları ise optimizasyon probleminin tasarım 
değişkenleridir.  

Yukarıdaki bağıntı ile hesaplanan ağırlığın temsil ettiği kafes sistemin uygulanabilir olması 
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için bazı sınırlayıcıları (dayanım ve kullanılabilirlik) sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmada 
gerilme (g1) ve yerdeğiştirme sınırlayıcıları (g2) dikkate alınmaktadır. Bu sınırlayıcı 
fonksiyonları da normalize edilmiş formda aşağıdaki bağıntılar ile ifade edilebilir. 
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Yukarıdaki bağıntılarda σi ve σa,i i numaralı çubuk için sırasıyla oluşan gerilme ve emniyet 

gerilmesi değerlerini, 𝛿j ve 𝛿u,j j numaralı düğüm noktası için sırasıyla oluşan yerdeğiştirme ve 
izin verilen maksimum yerdeğiştirme değerlerini ifade etmektedir [12].  

Bu çalışmada kullanılan optimizasyon yöntemi ile sınırlayıcısız bir probleme uygun bir 
algoritma kodlanmaktadır. Bu algoritma ile yukarıda sınırlayıcılara bağlı olarak tanımlanan 
optimizasyon probleminin çözülebilmesi için bu problemin sınırlayıcısız bir probleme 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüştürme işlemi için sınırlayıcıların ihlal edilme 
derecesine bağlı olarak hesaplanacak olan bir ceza fonksiyonu yukarıdaki amaç fonksiyonuna 
ilave edilmektedir. Ceza fonksiyonunun eklenmesi ile sınırlayıcıları da içeren hale gelmiş olan 
cezalandırılmış amaç fonksiyonu (Wp) aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır [13]. 

 
)1( PfWWp            (4) 

 
Bu bağıntıda P ceza fonksiyonu göstermektedir; f ise ceza fonksiyonunun cezalandırılmış 

amaç fonksiyonun hesaplanması üzerindeki etkisini belirleyen ceza katsayısıdır.  
 

3. ORJİNAL JAYA ALGORİTMASI 

Jaya algoritması 2016 yılında Rao [1] tarafından literatüre tanıtılmıştır. Jaya algoritması 
problemin belirli bir sayıdaki olası çözümlerinden oluşan bir topluluğu başlangıç nesli alarak 
çalışır. Topluluktaki tüm çözümler ilgili nesildeki en iyi çözüm ve en kötü çözüme bağlı olarak 
güncellenmektedir. Bu güncelleme işlemi için nesildeki her çözüme, ilgili çözümü en iyi 
çözüme yakınlaştırmak ve en kötü çözümden uzaklaştırmak suretiyle alternatif çözümler 
oluşturulmaktadır. Alternatif çözüm oluşturma işlemi aşağıdaki bağıntı ile 
gerçekleştirilmektedir. 
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Yukarıdaki bağıntıda Xa alternatif çözüme ait değerleri, X mevcut çözüme ait değerleri, Xb 

ve Xw nesildeki en iyi ve en kötü çözüme ait değerleri ifade etmektedir; r1 ve r2 değerleri 1 ile 
0 arasında olmak üzere rasgele belirlenen katsayılardır. Bu bağıntıdaki i, j ve k indisleri ise 
sırasıyla tasarım değişkeni numarasını, topluluk içindeki çözüm numarasını ve iterasyon 
numarasını göstermektedir. 

Yukarıdaki (5) numaralı bağıntı ile oluşturulmuş olan alternatif çözüme ait cezalandırılmış 
amaç fonksiyonu değeri mevcut çözüme ait olan değerden daha iyi ise, bir sonraki nesilde bu 
alternatif çözüm mevcut çözümün yerini almaktadır; aksi halde mevcut çözümde bir değişiklik 
yapılmamaktadır. Basit bir yaklaşıma ve formülasyona dayanıyor olması, algoritmaya özgü bir 
parametresinin belirlenmesine gerek olmaması Jaya algoritmasının en önemli avantajlarıdır. 
Bununla birlikte yapılan çalışmalar, bu basit yaklaşımına rağmen, Jaya algoritmasının ulaşılan 
çözümler ve çözüme ulaşma süresi yönünden oldukça başarılı olduğunu göstermektedir. 
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4. JAYAX ALGORİTMASI 

JayaX algoritması, Aslan v.d. [6] tarafından 2019 yılında önerilmiş olup, Jaya algoritmasının 
ikili sayı sisteminde kodlanmış çözümleri kullanan bir versiyonudur. İkli sayı sisteminde 
kodlamayı kullanan versiyonlar literatürde Jaya algoritmasının dışında başka birçok 
metasezgisel algoritma için de mevcuttur. İkili sayı sisteminde kodlama özellikle ayrık tasarım 
değişkenlerinin kullanıldığı problemlerde mevcut çözümlerin daha etkin modifikasyonu için 
tercih edilebilmektedir. JayaX algoritmasının özü Jaya algoritması ile aynı olup, yine nesildeki 
en iyi ve en kötü çözümlere bağlı olarak mevcut çözümlere alternatif çözümler üretilmesine 
dayanmaktadır. Alternatif çözümlerin oluşturulması işleminde mantıksal işlemlerden biri olan 
“xor” operatörü tercih edilmektedir. “xor” operatörünün tercih edilmesinin nedeni ise 
girdilerdeki “1” ve “0” oranının çıktılardaki ile aynı olmasıdır. “xor” operatöründe girdiler ile 
çıktılar arasındaki ilişkiler Tablo 1 de verilmektedir. 

 
Tablo 1. “xor” operatörü doğrulama tablosu 

Veri Çıktı 
A B A xor B 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
JayaX algoritmasında “xor” operatörü öncelikle en iyi ve en kötü çözüm arasına uygulanarak 

bir ara çözüm oluşturulmaktadır. Ardından mevcut çözüm ile ara çözüm arasında yine “xor” 
operatörü uygulanarak ilgili mevcut çözüm için alternatif bir çözüm oluşturulmaktadır. “xor” 
operatörü ile alternatif bir çözümün oluşturulması aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir [6]. 
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Yukarıdaki bağıntıda Ba ve B alternatif ve mevcut çözüme ait ikili değerleri, Bb ve Bw ise 

sırasıyla nesildeki en iyi ve en kötü çözümlere ait ikili değerleri ifade etmektedir. i indisi ikili 
değerin çözüm dizisi içindeki sıra numarasını, j indisi çözüm dizisinin topluluk içindeki sıra 
numarasını ve k indisi iterasyon numarasını ifade etmektedir [6].  

JayaX algoritmasında “xor” operatörü çözüm dizisindeki ikili karakterlerin tamamına değil, 
önceden belirlenen bir orandaki miktarına uygulanmaktadır. Bu oran değişim oranı (Rm) olarak 
ifade edilmekte olup genellikle 0.5’e yakın (biraz üzerinde veya biraz altında) değerler 
almaktadır [6]. Örnek olarak, 10 adet ikili karaktere sahip bir çözüm dizisine Rm=0.4 değişim 
oranı ile “xor” operatörü uygulanarak alternatif çözümün oluşturulması işlemi Şekil 1’de 
verilmektedir. 

 

 
Şekil 1. “xor” operatörü ile alternatif çözüm oluşturulmasına ilişkin örnek 

 
Yukarıda açıklandığı şekilde oluşturulan alternatif çözüm ile mevcut çözüm 

karşılaştırılmakta ve cezalandırılmış amaç fonksiyonu değeri daha iyi olan çözüm bir sonraki 
nesilde yer almaktadır. Bu işlem nesildeki tüm çözümler için tekrarlanarak bir sonraki 
iterasyona ait çözümler oluşturulmuş olmaktadır. Bu şekilde devam iterasyonlara yeterli 
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yakınsama sağlanana kadar yada önceden tanımlanan maksimum iterasyon sayısına 
ulaşılıncaya kadar devam edilir. 

 
5. UYGULAMA (ON ÇUBUKLU KAFES SİSTEM) 

JayaX algoritmasında kullanılan değişim oranına ait uygun değerin belirlenmesi için, bu 
bölümde örnek probleme yer verilmektedir. Bu kapsamda literatürde sıklıkla ele alınmış on 
çubuklu düzlemsel kafes sistemin optimizasyonu gerçekleştirilmektedir. Örnekteki veriler 
literatürdeki değerler ile aynı olacak şekilde seçilmiştir.  

On çubuklu kafes sistemin şekli, mesnetleri, yükleme durumu, eleman ve nokta numaraları 
Şekil 2 de verilmektedir. Bu örnekte, literatüre benzer şekilde, malzeme birim hacim ağırlığı ρ 
= 2.768 t/m³ (0.1lb/in³), elastisite modülü E = 68947.59 MPa (10000 ksi) ve emniyet gerilmesi 
σem = ±172.37 MPa (±25 ksi) alınmıştır. Tüm noktaların yerdeğiştirme sınırı yatay ve düşey 
doğrultuda ±50.8 mm (±2.0 in) olarak alınmaktadır. 4 ve 5 numaralı düğüm noktalarından P = 
444.82 kN (100 kips) yük uygulanmaktadır. Bu örneğin optimizasyonunda her bir çubuk enkesit 
alanı bir tasarım değişkeni olarak alınmış olup bu durumda 10 adet tasarım değişkeni 
bulunmaktadır. Bu tasarım değişkenlerinin değerlerini alabilecekleri olası enkesit alanları için 
64 adet değer in² biriminden olmak üzere D = [0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 
15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20.0, 20.5, 21.0, 21.5, 22.0, 22.5, 23.0, 
23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5] 
olarak belirlenmektedir. 

 

 
Şekil 2. On çubuklu kafes sistem 

 
“xor” operatörünün uygulanmasında kullanılacak olan değişim oranı (Rm) için 0.05~0.95 

arasında toplam 19 farklı değer için optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Başlangıç neslindeki 
çözüm dizisi sayısı 30 olarak alınmıştır. Ceza katsayısı 5.0 ve maksimum iterasyon sayısı 5000 
olarak alınmıştır. Gerçekleştirilen optimizasyonlara ait sonuçlar Tablo 2 de verilmektedir. 

 
Tablo 2. Değişim oranının farklı değerlerine ait optimizasyon sonuçları 

Değişim oranı 
(Rm) 

Cezalandırılmış 
amaç 

fonksiyonu (kg) 

Sınırlayıcı 
ihlali 

İterasyon  
sayısı 

0.05 2391.61 0 292 
0.10 2340.39 0 657 
0.15 2338.66 0 733 
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0.20 2309.31 0.000502 4026 
0.25 2306.33 0 1844 
0.30 2299.91 0 4576 
0.35 2301.89 0 2888 
0.40 2301.89 0 4549 
0.45 2303.29 0 2555 
0.50 2303.29 0 1636 
0.55 2298.51 0 4750 
0.60 2301.89 0 2043 
0.65 2301.89 0 567 
0.70 2302.62 0.000063 455 
0.75 2304.93 0 363 
0.80 2348.80 0 373 
0.85 2341.22 0 164 
0.90 2590.01 0 99 
0.95 2360.10 0 118 

 
Tablo 2’de verilmiş olan değerlere bağlı olarak, cezalandırılmış amaç fonksiyonunun değişim 

oranına göre değişimi Şekil 3’te ve iterasyon sayısının değişim oranına göre değişimi Şekil 4’te 
grafik olarak verilmektedir. Şekil 3 incelendiğinde cezalandırılmış amaç fonksiyonunun en iyi 
değerlerine değişim oranının 0.30~0.75 arasında olduğu durumlarda erişilmiştir. Şekil 4 
incelendiğinde ise cezalandırıl amaç fonksiyonu için en iyi değerlerin ulaşıldığı aralıkta 
iterasyon sayısının da arttığı görülmektedir. 

Optimizasyon çalışması neticesinde en iyi sonuç ise değişim oranı için 0.55 kullanılarak elde 
edilmiş olan 2298.51 kg’dır. En iyi çözüme ait tasarım değişkeni değerleri Tablo 3’te 
verilmektedir. 

 
Tablo 3. En iyi çözüme ait tasarım değişkeni değerleri 

Çubuk enkesit alanları (in2) Amaç 
fonksiyonu (kg) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

29.5 0.1 24.0 15.0 0.1 0.5 7.5 22.0 21.0 0.1 2298.51 

 

 
Şekil 3. Cezalandırılmış amaç fonksiyonunun değişim oranına bağlı değişimi 
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Şekil 4. İterasyon sayısının değişim oranına bağlı değişimi 

 

6. SONUÇLAR 

JayaX algoritması Jaya algoritmasının, tasarım değişkenlerinin ikili sayı sisteminde 
kodlanmış olduğu bir versiyonudur. JayaX algoritmasında mevcut çözümlere alternatif 
çözümler oluşturma aşamasında mantıksal “xor” operatörü kullanılmaktadır. “xor” 
operatöründen etkilenecek karakter sayısının belirlenmesinde ise değişim oranından (Rm) 
yararlanılmaktadır. Bu çalışmada değişim oranı için uygun değer yapısal optimizasyon 
problemlerinden biri olan kafes sistem optimizasyonu üzerinden araştırılmaktadır. Bu 
kapsamda ele alınan bir düzlem kafes sistem farklı değişim oranları kullanılarak optimize 
edilmiş, ulaşılan sonuç ve iterasyon sayısının nasıl değiştiği incelenmiştir. Bu inceleme 
sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Değişim oranının 0.30’dan küçük ve 0.75’ten büyük olduğu durumlarda ulaşılan 
sonuçların başarı oranı düşmekte olup, iyi sonuçlara ulaşılabilmesi için değişim 
oranının bu iki değer arasında seçilmesi gerektiği görülmektedir. 

 Başarılı sonuçlara ulaşılan değişim oranı değerlerinde iterasyon sayılarının da arttığı 
görülmektedir. 

 En optimum çözüme, değişim oranı değerinin 0.55 olarak alındığı optimizasyonda 
ulaşılmıştır.  

 Değişim oranının uygun değerinin belirlenmesine yönelik olarak farklı problemler ile 
daha fazla araştırma yapılması faydalı olacaktır. 
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Özet: Bu çalışmada, düzlemsel çelik kafes kemer çatı kirişlerinin boyut ve şekil optimizasyonu 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Kafes kiriş yapısal malzeme ağırlığı optimizasyon kriteri 
olarak kabul edilmiştir. Gerilme, narinlik ve yerdeğiştirme sınırlayıcıları çalışmada dikkate 
alınmıştır. Boyutsal tasarım değişkenleri, üst, alt, dikme ve diyagonal çubuklar olarak 
gruplandırılmış olan kafes kiriş elemanlarının enkesitleridir. Şekilsel değişkenler ise kemer orta 
nokta yüksekliği ve kafes kiriş yüksekliğidir. Optimizasyon problemini çözmek için 
basitleştirilmiş bir karınca koloni optimizasyon algoritması kullanılmıştır. Yapısal analiz, 
tasarım ve optimizasyonu gerçekleştirmek için bir bilgisayar programı kodlanmıştır. Bu 
bilgisayar yazılımı ile örnek kafes kemer çatı kirişi optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kafes 
kemer optimizasyonunun verimliliğini test etmek için elde edilen sonuçlar kemer forma sahip 
olmayan kiriş sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Kafes Kemer Kiriş, Karınca Koloni Algoritması 

Abstract: In this study, size and shape optimization of planar steel truss arch roof beams were 
carried out simultaneously. The weight of the structural material was taken as the optimization 
criterion. Stress, slenderness and displacement constraints are considered in the study. Size 
design variables are cross-sections of truss members which are grouped as top, bottom, vertical, 
and diagonal bars. The shape variables are the arch midpoint height and the truss height. A 
simplified ant colony optimization algorithm is used to solve the optimization problem. A 
computer program is coded to perform structural analysis, design and optimization. Using this 
computer software, sample truss arch roof beam optimization was carried out. To test the 
efficiency of truss arch optimization, the results obtained are compared with the results of 
beams without arch form. 

Keywords: Optimization, Truss Arch Beam, Ant Colony Algorithm 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı çelik kafes kemerlerin optimum şeklini ve çubuk enkesit boyutlarını eş 
zamanlı olarak belirlemektir. Optimizasyon yöntemi olarak metasezgisel tekniklerinden biri 
olan karınca koloni optimizasyon algoritması kullanılmaktadır [1]. Kafes sistemlerin yapısal 
analizi için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Şekilsel tasarım değişkenleri kafes kiriş orta 
noktasının mesnet noktalarına göre yüksekliği ve kiriş yüksekliğidir. Boyutsal tasarım 
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değişkenleri ise kafes sistemi oluşturan çubukların enkesitleridir. Çalışmada ayrık tasarım 
değişkenleri kullanılmaktadır ve optimizasyon sürecinden önce tasarım değişkenleri için olası 
değer kümeleri belirlenmiştir. Gerilme, narinlik ve yerdeğiştirme sınırlayıcıları AISC-ASD [2] 
yönetmeliğine göre dikkate alınmaktadır. Yapısal analiz, tasarım ve optimizasyon prosedürleri 
için bir bilgisayar programı kodlanmıştır. Bu bilgisayar programı kullanılarak birkaç çatı 
makası optimize edilmiş olup bunlardan birine bu çalışmada yer verilmiştir. 

Literatürde kafes sistemlerin karınca koloni algoritması ile optimizasyonuna yönelik bazı 
çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan birkaçına bu bölümde değinilmiştir. Bland [3] tarafından 
yapılan çalışmada uzay kafes sistemleri optimize etmek için bir karınca koloni algoritması 
kullanılmış ve çubukların enkesit alanları tasarım değişkenleri olarak alınmıştır. Serra ve Venini 
[4] karınca koloni optimizasyon algoritması ile burkulma sınırlayıcılarını göz önünde 
bulundurarak düzlem kafes sistemleri optimize etmiştir. Capriles [5] kafes sistemlerin 
optimizasyonunda ayrık tasarım değişkenleri kullanan bir karınca koloni algoritması kullanmış 
olup çalışmada gerilme ve yerdeğiştirme sınırlayıcılarını dikkate almıştır. Luh ve Lin [6] bir 
karınca koloni algoritması kullanarak düzlem ve uzay kafeslerin boyut, şekil ve topoloji 
optimizasyonunu gerçekleştirdiler. Çalışmada öncelikle kafes sistemlerin topolojisi optimize 
edilmiş ardından boyut ve şekil optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kaveh ve Talatahari [7] 
kafes sistemlerin ayrık tasarım değişkenli optimizasyonu için parçacık sürüsü yaklaşımı ile 
modifiye edilmiş olan karınca koloni optimizasyonu algoritmasını kullanmışlardır. Rajasekaran 
ve Chitra [8] statik ve deprem yüklemesi altında çelik uzay kafeslerin ayrık optimizasyonu için 
bir karınca koloni algoritması kullanmışlardır. 

Bu çalışmada literatürdeki benzerlerinden farklı olarak kemer formdaki kafes sistemlerin 
optimizasyonuna odaklanılmıştır. Ayrıca optimizasyon yönetimi olarak ise basitleştirilmiş bir 
karınca koloni algoritması kullanılmaktadır [9]. Çalışmada tek açıklıklı ve her iki uçta sabit 
mesnetleri bulunan paralel başlıklı (alt ve üst başlığı birbirine paralel olan) kafes kemerler ele 
alınmıştır. Ulaşılan çözümleri karşılaştırmaya esas olması için ise, yine paralel başlıklı ancak 
kemer forma sahip olmayan (düzlemsel) bir kafes kiriş seçilmiştir. Ele alınan kafes kemer 
yaklaşımına ilişkin detaylar sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. 

 

2. OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN TANIMLANMASI 

2.1. Amaç Fonksiyonu 

Çelik bir yapıda maliyet yapısal malzemelerin ağırlığı ile önemli ölçüde ilişkilidir. Bu 
nedenle yapı ağırlığı, bu çalışmada olduğu gibi literatürdeki çelik yapılarla ilgili çalışmaların 
çoğunda optimumluk kriteri olarak kabul edilir. Bu çalışmada kafes kemer kirişlerin optimum 
tasarım problemi için amaç fonksiyonu (w) aşağıdaki bağıntı ile ifade edilmektedir [10]. 
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Bu bağıntıda cs kafes kemer sistemdeki çubuk sayısını, s yapı çeliğinin birim hacim 

ağırlığını, li i numaralı kafes kemer sistem çubuğunun uzunluğunu ve Ai ise yine i numaralı 
çubuğun enkesit alanını ifade etmektedir. Bu çalışmada ele alınan optimizasyon problemi bir 
takım sınırlayıcılar içermektedir. Dolayısıyla yukarıda tanımlanan amaç fonksiyonunun 
sınırlayıcıları da içeren bir forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki 
bağıntı kullanılmaktadır [11]. 
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Yukarıdaki bağıntıda Φ cezalandırılmış amaç fonksiyonu değerini, C ceza fonksiyonu 

katsayısını, nc sınırlayıcı sayısını, gi ise i numaralı sınırlayıcının ihlal edilme derecesini ifade 
etmektedir. 

2.2. Sınırlayıcılar 

Bu çalışmada dikkate alınan başlıca sınırlayıcılar gerilme, narinlik ve yerdeğiştirmedir. 
Sınırlayıcıların hesaplanmasında AISC-ASD [2] yönetmeliği dikkate alınmaktadır. Bu 
yönetmeliğe göre çekme çubukları için emniyet gerilmesi aşağıdaki bağıntı ile 
hesaplanmaktadır. 

 

ya F 6.0            (3) 

 
Bu bağıntıda Fy yapısal çeliğin akma dayanımıdır. Basınç elemanları için izin verilen gerilime 

ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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Yukarıdaki bağıntılarda, kafes sistem çubukları için l çubuk uzunluğunu, K burkulma botu 

katsayısını, r enkesit atalet yarıçapını göstermektedir. E yapısal çelik için elastisite modülü 
değeridir. 

AISC-ASD [2] yönetmeliğine göre, basınç çubukları için narinlik (λ) 200 değerini, çekme 
çubukları için ise 300 değerini aşmamalıdır. Yerdeğiştirme sınırlayıcısı olarak kafes kiriş 
açıklık ortasında oluşacak maksimum yerdeğiştirme miktarının açıklığın 1/240 değerini 
aşmaması gerekmektedir. 

2.3. Tasarım değişkenleri 

Bu çalışmada boyut ve şekil optimizasyonu eşzamanlı olarak yapılmaktadır. Kafes kiriş 
çubuklarının enkesitleri boyutsal tasarım değişkenleridir. Kafes sistemi oluşturan çubuklar üst 
başlık, alt başlık, diyagonal ve dikme olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Bu nedenle, bir kafes 
kemer kirişin dört adet boyutsal tasarım değişkeni bulunmaktadır. 

Çalışmada paralel başlıklı kafes kemer kirişler incelenmekte olup, şekilsel tasarım 
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değişkenleri, kemerin kiriş orta noktasının mesnet hizasına göre yüksekliği (f) ve kirişin 
yüksekliğidir (h). Şekilsel ve boyutsal tasarım değişkenleri Şekil 1’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Kafes kemer kirişin tasarım değişkenleri 

 

3. BASİTLEŞTİRİLMİŞ KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI 

Karınca kolonisi optimizasyon algoritması 1992 yılında Dorigo [1] tarafından doğal karınca 
kolonilerinin organizasyonunu modelleyerek geliştirilmiştir. Bir kolonideki karıncanın temel 
amacı yeni besin kaynakları bulmak ve bulduğu besini yuvaya götürmektir. Karınca kolonileri 
yuvadan besin kaynağına en kısa yolu belirlemede oldukça başarılıdır. Her karınca, besin 
kaynağından yuvaya giden yolda feromon adı verilen bir kimyasal madde bırakır. Sonradan 
gelen karıncalar için herhangi bir yolun seçilme olasılığı, o yoldaki feromon miktarına bağlıdır. 
Bir rota üzerindeki feromon zamana bağlı olarak buharlaşır; bu nedenle, daha kısa bir rotadaki 
feromon, daha uzun bir rotadaki feromondan daha güçlü olacaktır. Bu durumda, daha kısa bir 
rotanın seçilme olasılığı, daha uzun olana göre daha güçlü olacaktır. Belirli bir süre sonunda 
kolonideki karıncaların tamamına yakını besin kaynağından yuvaya giden en kısa yolu tercih 
edecektir. 

Bir uyarlama yapılacak olursa, yuvadan besin kaynağına kadar olan herhangi bir yol, 
mühendislik optimizasyon probleminin bir çözümü olarak kabul edilebilir. Bir optimizasyon 
probleminde, çözümler tasarım değişkenlerinin değerleri ile temsil edilir. Ayrık tasarım 
değişkenleri durumunda, tasarım değişkenlerinin olası değerleri optimizasyondan önce 
belirlenir; bir başka değişle rota alternatifleri önceden bellidir. Karınca koloni algoritmaları 
iteratif yöntemler olup her iterasyonda belirli sayıda karınca için çözüm yapılır.  

Karınca koloni optimizasyon algoritmasının bir mühendislik problemine uyarlanması için bir 
örnek Şekil 2'de sunulmuştur. Bu örnekteki mühendislik probleminin iki tasarım değişkeni 
vardır; birinci ve ikinci tasarım değişkenleri için sırasıyla 4 ve 3 değer önceden belirlenmiştir 
ve bu problem için 12 alternatif çözüm vardır. Bu örnekteki karınca kolonisinde dört karınca 
vardır ve her karınca farklı bir yol izlemektedir. Her rota mühendislik probleminin bir 
çözümünü temsil eder ve rotaların uzunlukları problemin amaç fonksiyonu olarak hesaplanır. 
Yalnızca en iyi yolu izleyen karınca yoluna feromon bırakır. Ardından, önceki feromonlara 
bağlı olarak sonraki iterasyon başlar. 
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Şekil 2. Karınca koloni algoritmasının uyarlanması 

 
Basitleştirilmiş karınca koloni algoritmasında feromonlar tasarım değişkenlerinin üzerinde 

yer almakta ve her yol üzerinde başlangıçta belli bir miktar feromon olduğu varsayılmaktadır. 
Her bir tasarım değişkeni için tüm değerlerin seçilme olasılıkları başlangıçta birbirine eşittir. 
Bu nedenle, ilk iterasyonda i'inci tasarım değişkeninin j'inci olası değerinin ilk feromon miktarı 
aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. 
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11             (7) 

 
Bu bağıntıda nvi i'inci tasarım değişkeni için önceden belirlenmiş olası değerlerin sayısıdır. 

Tasarım değişkeni değerlerinde bulunan feromon miktarları aşağıda verilen bağıntı ile 
güncellenir. 
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Yukarıdaki bağıntıda Vi

k değeri k numaralı iterasyondaki en iyi karınca için i’inci tasarım 
değişkeni değerinin sıra numarasıdır; F en iyi karınca tarafından bırakılacak feromon miktarını 
belirleyen bir katsayıdır. Yukarıda verilen bağıntı kullanılarak en iyi karıncanın rotasındaki 
feromon miktarı artırılırken diğer rotalardaki feromonlar eşdeğer olarak azaltılır. Dolayısıyla 
her bir tasarım değişkeni için toplam feromon miktarı değişmez ve 1’e eşittir. 

Karınca koloni algoritmasının iterasyonu, her bir tasarım değişkeni için herhangi bir 
değerdeki feromon miktarı belirli bir yüzdeye ulaştığında sona erer. Aksi takdirde, iterasyonlar 
maksimum iterasyon sayısına ulaşılıncaya kadar devam eder. Son iterasyonda maksimum 
feromona sahip olan tasarım değişkeni değerleri optimum çözüm değerleri olarak alınır. 

 

4. SAYISAL ÖRNEK 

Örnek olarak 42 m açıklığa ve her iki ucunda sabit mesnete sahip “Warren” tipi bir kiriş 
seçilmiştir. Kiriş öz ağırlığına ek olarak nokta yükleri (P) üst başlıktaki düğüm noktalarında 
25.2 kN olarak kabul edilmiştir. Örnek kirişin yükleme şeması ve mesnetleri Şekil 3'te 
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görülmektedir. Yapı çeliğinin akma gerilmesi 240 MPa, elastisite modülü 2ꞏ105 MPa ve birim 
ağırlığı 78.5 kN/m3 olarak alınmıştır. 

 

 
Şekil 3. Sayısal örnek olarak incelenen kiriş 

 
Boyutsal tasarım değişkenlerinin değerleri için 30 adet boru kesit seçilmiştir. Şekilsel 

değişkenler olan, kemer orta nokta yüksekliği ve kiriş yüksekliği için ise sırasıyla 20 ve 10 adet 
değer seçilmiştir. Boyutsal ve şekilsel tasarım değişkenleri için önceden belirlenmiş değer 
setleri Tablo 1'de verilmiştir. Örnek problemin optimizasyonunda 50 karıncaya sahip karınca 
kolonileri kullanılmıştır. Feromon güncelleme katsayısı 0.025 olarak alınmıştır. Maksimum 
iterasyon sayısı ise 500 olarak alınmıştır. 

 
Tablo 1. Tasarım değişkenleri için değer kümeleri 

Tasarım  
değişkeni 

Değer 
sayısı 

Değerler 

Enkesit  
(çap/et kalınlığı) 

(mm) 
30 

42.4/3.2, 48.3/3.2, 48.3/3.6, 60.3/3.2, 60.3/3.6, 76.1/3.2, 
76.1/3.6, 88.9/3.2, 88.9/3.6, 88.9/4.0, 101.6/3.6, 108.0/3.6, 

108.0/4.0, 108.0/4.5, 114.3/4.5, 133.0/4.0, 139.7/4.0, 
139.7/4.5, 152.4/4.5, 168.3/4.5, 168.3/5.0, 168.3/5.6, 
177.8/5.6, 193.7/5.6, 193.7/6.3, 193.7/7.1, 219.1/6.3, 

244.5/6.3, 244.5/7.1, 273.0/7.1 

Kemer 
yüksekliği, f (cm) 

20 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 

650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 

Kiriş yüksekliği, 
h (cm) 

10 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 

 
Yukarıda tanımlanan veriler ile optimizasyon gerçekleştirilmiş ve gerekli yakınsama 110 

iterasyon sonrasında sağlanmıştır. Optimum kafes kemer kiriş ağırlığı 1715 kg olarak 
bulunmuştur. Aynı açıklığa ve yüklemeye sahip kiriş, kemer form kullanılmadan, düzlem 
geometri için de çözülmüş ve kiriş ağırlığı 3813 kg olarak belirlenmiştir. Optimizasyon süreci 
sonunda ulaşılan kafes sistem ağırlığı ve tasarım değişkeni değerleri her iki tasarım için Tablo 
2'de verilmiştir. Kafes kemer için optimum çözüme ait geometri ise Şekil 4'te görülmektedir. 

 
Tablo 2. Optimum çözüme ait sonuçlar 

Kiriş türü 
Çubuk enkesitleri (çap/et kalınlığı) (mm) Kemer 

yüksekliği, 
f (cm) 

Kiriş 
yüksekliği, 

h (cm) 

Kiriş 
ağırlığı 

(kg) Üst başlık Alt başlık Diyagonal Dikme 

Kemer kiriş 108.0/4.5 168.3/4.5 88.9/3.2 42.4/3.2 850 100 1715 

Düzlem kiriş 193.7/6.3 168.3/5.0 152.4/4.5 139.7/4.0 - 400 3813 
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Kullanılan algoritmanın yakınsama performansını göstermek amacıyla, kafes kemer kiriş 
optimizasyonu için, cezalandırılmış amaç fonksiyonu (cezalandırılmış ağırlık) değerinin 
iterasyon sayısına bağlı olarak değişimi Şekil 5'te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Optimum çözüme ait kafes kemer geometrisi 

 

 
Şekil 5. Kafes kemer optimizasyonu için yakınsama grafiği 

 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada çelik kafes kemer çatı kirişlerinin boyut ve şekil optimizasyonu eş zamanlı 
olarak incelenmiştir. Amaç fonksiyonu yapının ağırlığı olarak belirlenmiş olup, gerilme, 
narinlik ve yerdeğiştirme sınırlayıcıları dikkate alınmıştır. Boyutsal değişkenler olarak kafes 
sistem çubukları alınmışken, şekilsel değişkenler kemer kiriş orta nokta yüksekliği ve kiriş 
yüksekliğidir. Optimizasyon probleminin çözümü için basitleştirilmiş bir karınca koloni 
algoritmasından yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır. 

 Basitleştirilmiş bir algoritma kullanılmış olmasına rağmen ele alınan problem başarılı 
bir şekilde 110 iterasyonda ve 5500 yapısal analiz yapılarak tamamlanabilmiştir. 

 Algoritmanın sade bir yapıya sahip olması optimizasyon problemine uyarlanmasını 
kolaylaştırmıştır. 

 Şekilsel olarak optimize edilmiş kemer form kullanılmak suretiyle elde edilen kafes 
kiriş ağırlığı 1715 kg iken buna karşılık gelen düzlemsel kafes kiriş ağırlığı 3813 kg 
olmuştur. Bu durum şekilsel olarak optimize edilmiş bir kemer formun kafes kirişler 
için kullanımı açısından önemini ortaya koymaktadır. 

 Farklı açıklık ve yükleme durumuna sahip kafes kemer kirişler için de benzer 
optimizasyon çalışmaları yapılarak, düzlemsel kirişe göre ağırlık değişiminin daha 
detaylı olarak incelenmesi faydalı olacaktır. 
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Özet : Yaşam kalitesi, bireyin kendi varoluşunu, kültürü ve değerler sistemi içerisinde algılayış 
biçimi olarak tanımlanmıştır. Kişinin bulunduğu çevredeki amaçları, beklentileri, standartları 
ve ilgilerini içerir. Yaşam kalitesi kavramı içerisinde fiziksel sağlık, ruh sağlığı, bağımsızlık 
düzeyi, sosyal ilişkiler, çevre etkenleri ve kişisel inançlar öznellik temelinde yer alır. Yaşam 
kalitesi bireyin kendi iyilik durumunu algılayış şeklinin göstergesidir ve kişinin sağlık durumu 
ve iyilik algısından etkilenmektedir. Sağlık ile ilişkili yaşam kalitesi ise sağlık ve hastalığın 
bireyin günlük işlevselliği üzerindeki subjektif etkisini ifade eden, sadece fiziksel işleyişi değil, 
aynı zamanda sosyal, bilişsel ve duygusal işleyişi de kapsayan çok boyutlu bir kavramdır.  
Hemofili, pıhtılaşma faktörlerinden FVIII veya FIX eksikliğine dayanan konjenital, resesif X 
kromozomuna bağlı gelişen ve kanama pıhtılaşma bozukluğu ile ilerleyen kronik bir hastalıktır. 
Hemofilik bireyler yaşamları boyunca yaşam kalitelerini azaltan komplikasyonlar 
deneyimleyebilmektedirler. Hemofilili hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) sadece 
hastalıktan etkilenmez, aynı zamanda baş etme becerileri, sosyodemografik özelliklerinden de 
etkilenebilmektedir. Hemofilik bireylerde; hemartroza bağlı gelişen ağrı, hareket kısıtlılığı, 
yüksek maliyetli uygulamalar, tıbbi tedavi ve bakıma erişim zorluğu, beden imajında bozulma 
gibi durumlar hastaların psikososyal iyilik halini olumsuz etkilemektedir. Hemofilik bireylerin 
hastalığa bağlı yaşadıkları fizyolojik sorunlar birlikte ele alındığında, oluşan komplikasyonların 
psikososyal iyilik halini ve algılanan yaşam kalitesini de olumsuz etkilediği görülmektedir. 
Konu ile ilgili Türkçe literatür incelendiğinde hemofili hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkisi 
ile ilgili yeterli kaynağa ulaşılamamıştır. Bu derleme makale, hemofili hastalığı ile yaşayan 
bireylerin sağlık ile ilişkili yaşam kaliteleri ve ilgili faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hemofili A, Hemofili B, Yaşam kalitesi 
 
Abstract: Quality of life has been defined as the individual's way of perceiving his own 
existence within the culture and value system. It includes goals, expectations, standards, and 
interests in the person's environment. Within the concept of quality of life, physical health, 
mental health, level of independence, social relations, environmental factors and personal 
beliefs take place on the basis of subjectivity. Quality of life is an indicator of the individual's 
perception of his own well-being and is affected by the individual's health status and perception 
of well-being. Health-related quality of life, on the other hand, is a multidimensional concept 
that expresses the subjective impact of health and illness on the daily functioning of the 
individual, encompassing not only physical functioning but also social, cognitive and emotional 
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functioning. Hemophilia is a congenital, recessive X-chromosome-related chronic disease that 
progresses with bleeding-coagulation disorder based on FVIII or FIX deficiency, one of the 
coagulation factors. Hemophilic individuals may experience complications that reduce their 
quality of life throughout their lives. Health-related quality of life (HRQOL) of patients with 
hemophilia is not only affected by the disease, but also by their coping skills and 
sociodemographic characteristics. In hemophilic individuals; Conditions such as pain due to 
hemarthrosis, limitation of movement, high cost practices, difficulty in accessing medical 
treatment and care, deterioration in body image adversely affect the psychosocial well-being of 
patients. When the physiological problems experienced by hemophilic individuals due to the 
disease are considered together, it is seen that the complications that occur negatively affect the 
psychosocial well-being and perceived quality of life. This review article aims to examine the 
health-related quality of life and related factors of individuals living with hemophilia. 

Key words: Hemophilia A, Hemophilia B, Life- quality 

I. GİRİŞ 

Hemofili, pıhtılaşma faktörlerinden FVIII veya FIX eksikliğine dayanan nadir konjenital, 
resesif X kromozomuna bağlı kanama pıhtılaşma bozukluğudur. Eksik olan faktöre göre 
isimlendirilmektedir. FVIII eksikliği Hemofili A, FIX eksikliği ise Hemofili B’ye sebep 
olmaktadır. Pıhtılaşma faktörü XI (FXI) eksikliği geçmişte hemofili C olarak tanımlanmıştır; 
ancak günümüzde sadece hemofili A ve B hemofili olarak tanımlanmakta ve diğer tüm 
pıhtılaşma faktörü eksiklikleri nadir görülen kanama bozuklukları olarak adlandırılmaktadır[1].  

Hem hemofili A hem de hemofili B; neredeyse sadece erkek cinsiyeti etkiler. Kadınlar 
genellikle mutasyona uğramış bir genin heterozigot taşıyıcılarıdır ve genellikle hafif 
semptomlarla ilişkili olarak azalmış FVIII veya FIX seviyeleri ile ortaya çıkabilirler. Hemofili 
A ve B nadir görülen kanama pıhtılaşma bozukluklarıdır.  Hemofili A, 10.000 kişiden 1'inden 
azını, Hemofili B ise yaklaşık 50.000 kişiden birini etkilemektedir [2], [3]. 

Hemofili hastalığının şiddeti genel olarak serum faktör protein düzeyine dayanmaktadır. 
Pıhtılaşma proteinlerinin rezidüel plazma aktivitesine dayanarak, plazma pıhtılaşma aktivite 
seviyeleri %1'in altında olduğunda şiddetli hemofili, aktivite seviyeleri %1 ile %5 arasında 
olduğunda orta hemofili ve %5-%25 arasında olduğunda hafif hemofili olarak 
sınıflandırılmaktadır [4]. 

Hemofilinin klinik seyri plazma faktör seviyesi ile ilişkili olarak meydana gelen spontan 
veya travma sonrası meydana gelen kanamaların ciddiyeti ile ilişkilidir. En sık görülen klinik 
bulgular eklem içi kanamalar olmakla birlikte hafif mukozal kanamalardan hayatı tehdit eden 
iç organ kanamalarına kadar geniş bir spektrum gözlenebilir. Hemofilide, başlıca sorunlar 
fiziksel aktivitelerin kısıtlanması, faktör konsantresine karşı inhibitör oluşumu, yaşamı tehdit 
edebilecek kanama endişesi, artropati gelişimi, ortopedik prosedürlere duyulan ihtiyaç ve çok 
daha az sıklıkla kan veya kan ürünleri ile bulaşan bulaşıcı hastalıklardır [5].  

Hemofilinin karakteristik klinik belirtisi, başta eklem kanaması olmak üzere kas-iskelet 
sistemi kanamalarının gelişmesidir. Olguların %70-80'inde hemartroz diz, dirsek ve ayak 
bileklerinde yerleşmektedir. Çocukluk çağında başlayan, tekrarlayan eklem içi kanama (hedef 
eklem) atakları ilerleyici eklem dejenerasyonuna yol açar, bu da kıkırdak, kemik, sinovyum ve 
damarlarda morfolojik değişikliklere neden olmaktadır. Eklem hasarının son aşamasında, 
hemofilik artropati olarak bilinen dejeneratif ve kronik bir lezyon oluşur [6]. 

Eklem içi kanamalara sekonder gelişen hemofilik atropati hemofilinin en ağır, en fazla sakat 
bırakan komplikasyonudur. Etkilenen eklemde geri dönüşümsüz hasara sebep olan bu durum 
bireyin fonksiyonelliği ile birlikte yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir.  [7]–[9].     

Kanama riski, faktör eksikliğinin ciddiyeti ile ilişkilidir ve tekrarlayan eklem kanamaları, 
ciddi eklem hasarına ve ağrıya neden olarak sakatlığa yol açarak hemofilik bireyin yaşam 
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kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.  Hemofili için mevcut standart tedavi, önleyici 
(profilaksi) veya kanama atağı durumunda (kanadıkça tedavi) pıhtılaşma faktörlerinin 
konsantreleri ile intravenöz replasman tedavisidir.  

Hemofili, hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini (SİYK) ve günlük işleyişini etkiler [10]. 
Bu sebeple kanama yönetimi multidisipliner ve sık takip aralıklarının yanında özellikle akut 
dönemde hızlı, hastanın klinik durumuna uygun tedavi ve bakım gerektirmektedir [8].  

İlgili literatür incelendiğinde bugüne kadar hemofili ile ilgili çalışmalar genel olarak 
tanı,tedavi ve patofizyolojik süreç üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak yapılan araştırmalarda 
özellikle yetişkin hemofilik bireylerde sağlık ile ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) üzerinde 
yeterince durulmadığı gözlemlenmiştir. SİYK'nin değerlendirilmesi, kronik bir sağlık 
durumunun bireyler üzerindeki etkisinin tam olarak anlaşılması ve farklı tedavi stratejilerinin 
etkisinin değerlendirilmesi için gereklidir [11], [12]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar tıbbi tedavi ve bakımın amacının yalnızca mortalite ve 
morbiditeyi önlemek değil bunların yanında bireyin iyilik hali ve yaşamın değerinin 
yükseltilmesinin üzerinde durmaktadır [5]. Konu ile ilgili literatür gözden geçirildiğinde 
çalışmaların tıbbi tanı, tedavi ve bakım üzerine yoğunlaştığı görülmüş, hemofilinin, yetişkin 
bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ile ilgili yeterli kaynağa ulaşılamamıtır. Bu derleme 
makale, hemofili hastalığı ile yaşayan bireylerin sağlık ile ilişkili yaşam kaliteleri ve ilgili 
faktörleri ele almak amacıyla yazılmıştır. 

 
2- HEMOFİLİK BİREYLERDE SAĞLIK İLE İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ 

DSÖ, Yaşam Kalitesini, “bireyin içinde yaşadığı kültür ve değer sistemleri bağlamında ve 
amaçları, beklentileri, standartları ve kaygıları ile ilişkili olarak yaşamdaki konumunu 
algılaması” olarak tanımlar. Yaşam kalitesi, hastalık ve sağlık kavramları birbiri ile ilişkili ve 
beraber ele alınması gereken kavramlardır [13]. Bu kavramların birlikte değerlendirilmesi 
sonucunda ise sağlık ile ilişkili yaşam kalitesi kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu kavram bireyin; 
hastalığı, tedavi ve bakımı, hastalığın ve tedavinin kendisi üzerinde yarattığı çok yönlü etkileri 
algılama şekli olarak da ifade edilebilmektedir [7]. 

SİYK, sağlık ve hastalığın bireyin günlük işlevselliği üzerindeki subjektif etkisini ifade eden, 
sadece fiziksel işleyişi değil, aynı zamanda sosyal, bilişsel ve duygusal işleyişi de kapsayan çok 
boyutlu bir kavramdır [8].  

Hemofilili hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) sadece hastalıktan etkilenmez, 
aynı zamanda baş etme becerileri, sosyodemografik özelliklerinden de etkilenebilmektedir. 
Hemofilik bireylerde; hemartroza bağlı gelişen ağrı, hareket kısıtlılığı, yüksek maliyetli tedavi, 
tıbbi tedavi ve bakıma erişim zorluğu, beden imajında bozulma gibi durumlar hastaların 
psikososyal iyilik halini olumsuz etkilemekte ve SİYK'nin azalmasına sebep olmaktadır [10], 
[11], [14]. Hemofilik bireylerin hastalığa bağlı yaşadıkları fizyolojik sorunlar birlikte ele 
alındığında, oluşan komplikasyonların psikososyal iyilik halini ve algılanan yaşam kalitesini de 
olumsuz etkilediği görülmektedir [15]. 

İspanyada 50 hemofili hastası ile sağlık ve depresyon düzeyi ile ilişkili algılanan yaşam 
kalitesini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada; katılımcıların %78’i yaşam kalitelerinin 
risk altında olduğunu belirttiği, bireylerin %54’ünün orta, %10’unda ise şiddetli düzeyde 
depresyon saptandığı, bu sonuçların ise bireylerin yaşadıkları ağrı ile ilişkili olabileceği 
bildirilmiştir [16]. İtalya’da web tabanlı olarak yürütülen başka bir kesitsel çalışmada ise; 
örneklem yetişkin ve pediatrik birey ayrımı yapılmaksızın belirlenmiş olup yaşam kalitesi ve 
sosyal yük kavramları incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; hemofilili 
yetişkinlerin yaşam kalitesinin genel popülasyondan düşük olduğu ve yetişkin hastaların 
%75'inden fazlasının fiziksel alanda, özellikle hareketlilik (%75) ve ağrı/rahatsızlık (%76,7) 
sorunları yaşadığı görülmüştür [17]. 
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 Ucero-Lozano ve diğerlerinin, 83 erişkin hastada hemofilik artropatinin yaşam kalitesi ile 
ilişkisini İspanya’nın farklı bölgelerinde inceledikleri çok merkezli bir çalışmada; hemofili 
şiddeti, ağrı oluşumuna bağlı analjezik kullanma ihtiyacı arttıkça bireylerde algılanan yaşam 
kalitesinin kötüleştiği bildirilmiştir [18].  

Hemofilili hastalarda kronik ağrı, psikolojik sorunlar ve fonksiyonel yetersizlik sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesi azaltmaktadır. Hemofilik artropatiye bağlı eklem harabiyeti, hemofili 
şiddeti ve eklem ağrısı gibi değişkenler bu hastalarda kötü algılanan yaşam kalitesi ile ilişkilidir. 
Hemofilik artropatiye bağlı oluşan kronik ağrı, aktivite esnasında bireylerin ağrı oluşma 
ihtimaline bağlı korku ve kaçınma davranışlarını arttırmaktadır. Bu korkulardan biri, artan ağrı 
veya büyük yaralanma varsayımı nedeniyle aşırı, irrasyonel ve azalmış bir fiziksel hareket ve 
aktivite korkusu olarak tanımlanan kinezyofobidir. Yüksek düzeyde kinezyofobi, eklem 
hasarının konumuna bakılmaksızın sağlıkla ilgili daha kötü bir yaşam kalitesi ile ilişkilidir ve 
bireyin yaşam kalitesini azaltmaktadır [18], [19]. 

 
3-TARTIŞMA 

Bu bölümde; yetişkin hemofilik bireylerin sağlık ile ilişkili yaşam kaliteleri ve etkileyen 
faktörlerin önemi, konu ile ilgili literatür örnekleri sunularak vurgulamak amaçlanmıştır. 

Okide ve arkadaşlarının, yetişkin hemofilili bireylerin toplumda yaşadıkları zorluklar ve 
toplum temelli eğitimde hemşirelerin rollerini konu alan çalışmada; hemofilili bireylerin 
yaşadıkları sorunlar genel olarak, yüksek tedavi maliyeti, uygun olmayan iş istihdamı ve iş 
kaybı bağımsızlık kaybı ve buna bağlı artan kaygı düzeyi, olası travma riskine karşın; 
kinezyofobi, sosyal izolasyon ve toplumsal stigmatizasyon olarak belirtilmiştir. Ek olarak 
hemşirelerin hemofilili toplumlara verecekleri toplum tabanlı eğitimlerin hemofilik 
yetişkinlerin ve ailelerinin yaşadıkları toplumsal zorlukları olumlu yönden etkileyeceği, 
hemofilili bireyler için sübvansiyonlu tedavi maliyetlerinin savunulmasının gerekliliğine 
değinmişlerdir [20]. 

Yunan hemofili hastalarda sağlık ile ilişkili yaşam kalitesiyle artropati ilişkisini incelemek 
amacıyla 109 yetişkin hemofilili birey ile yapılan başka bir çalışmada; atropatinin fiziksel refah 
üzerindeki olumsuz etkilerinin yaşam kalitesini azalttığı ve fiziksel aktivite ve sosyal 
hayat/hobilerin diğer alanlara göre daha fazla etkilendiğini bildirilmiştir [9].  

Son olarak Cassis ve diğerlerinin hemofilinin psikososyal yönlerini incelemek için yaptıkları 
sistematik derlemede; hemofilili bireylerin psikolojik ve sosyal yönden değerlendirilebilmesi 
için uluslararası, hastaların nitel bildirimlerini içeren ve kanıt temelli çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu ve birey ve ailenin psikososyal iyilik halinin tedaviye uyumu ve yaşam kalitesini 
arttırabileceği belirtilmiştir [21]. 

Literatür incelendiğinde hemofilili bireylerin yaşam kalitesinin hastalığın hem fizyolojik 
hem de psikolojik etkilerine bağlı azaldığı görülmektedir. Bu durum diğer kronik hastalıklarda 
da benzerlik göstermektedir. Gökçek ve arkadaşlarının kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 
bireylerle yaptığı bir çalışmada, hastalığın şiddeti, hastalığa bağlı gelişen dispne, ortopne gibi 
semptomlar ile yaşam kalitesi ve depresyon arasında ilişki olduğu bildirilmiştir [22] . 

 
4-SONUÇ 

Hemofilide fizyolojik iyilik halini sistematik tıbbi tedavi ve bakım ile sağlamak mümkündür.  
Son yıllarda tıbbi tedavinin fizyolojik sağlık yanında psikolojik ve sosyolojik iyilik hali 
üzerindeki etkisi araştırılmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere hem bireyi hem de ailenin yaşam 
kalitesi, tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hemofilide de hastalık nedenli fizyolojik ve 
psikososyal nedenlerle olumsuz etkilenmektedir. Bu durum; etkisiz hastalık yönetimi, tedavi ve 
bakıma uyumsuzluk, iş gücü kaybı, sosyal izolasyon gibi pek çok olumsuz etkisinden söz 
edilebilmektedir [23]. 
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Kronik hastalıklar yaşam boyu bireye eşlik ettiği için bireyin ve ailenin sağlık ile ilişkili 
yaşam kalitesi özellikle tedaviye uyum ve hastalığa bağlı olası komplikasyonların önlenmesi 
için oldukça önemlidir. Bu derleme makalenin ilgili alanda daha fazla multidisipliner çalışmaya 
fikir oluşturacağını ve literatüre katkı sağlayacağını ummaktayız. 
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Özet: İnternet teknolojilerinin hızla gelişmesi siber savaşları tetiklemiştir. Aynı zamanda sanal 
ortamda yapılan saldırılar, ülkelerin teknolojik güçlerini ortaya koymuştur. Bu bağlamda 
gelişmiş ülkelerin dijital sistemleri daha güvenli teknolojik altyapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Ekonomik olarak güçlü olan ülkeler teknolojik olarak ta güçlü olduğu 
bilenmektedir. Teknolojik güçlülük siber saldırı ile birleştiğinde ortaya çok farklı durumlar 
çıkmaktadır. Bu çalışmada geleneksel yöntemlerle yapılan savaşların, yaptırımların, işgallerin 
dijital ortama taşındığını, dijitalleşen dünya düzeninde siber savaşlara karşı önlemlerin alınması 
ve siber teknik personelin yetişmesi konusunda yapılan araştırmalardan oluşmaktadır. Ülkelerin 
önemli birimlerinde gerekli dijital ortamların güvenlik önlemleri alınmadığı taktirde, bir siber 
saldırı sonucu hiç tahmin edemeyeceğimiz zararlara yol açabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. 
Artık savaşların birçoğu dijital ortamda başlamakta ve dijital ortamda sürmektedir. Siber 
Güvenlik bağlamında farkındalığı yüksek tutmak bu alanda gerekli güvenlik önlemlerini almak 
ve uygulamak, Ayrıca yetenekli siber teknik personelin yetiştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 
Çalışmada siber saldırı üzerine bir senaryo yer almaktadır. Siber senaryo ile siber saldırılar 
karşısında daha etkili mücadele etmek ve siber saldırıları önlemek için bir dizi önlemlerin 
alınmasını gerektiği vurgulanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Siber Savaş, Siber Harp, siber saldırı 

Abstract: The rapid development of Internet technologies has triggered cyber wars. At the same 
time, attacks in the virtual environment have revealed the technological power of countries. In 
this context, it is seen that the digital systems of developed countries have more secure 
technological infrastructure. Economically strong countries are also known to be 
technologically strong. When technological strength is combined with cyber attack, very 
different situations arise. In this study, it is seen that wars, sanctions and invasions made with 
traditional methods have been moved to the digital environment, and it consists of research on 
taking measures against cyber wars in the digitalizing world order and training cyber technical 
personnel. It has been tried to show that if the necessary digital environments in the important 
units of the countries are not taken security measures, a cyber attack can cause damage that we 
can never predict. Most of the wars now start in the digital environment and continue in the 
digital environment. In the context of Cyber Security, the importance of keeping awareness 
high, taking and implementing the necessary security measures in this field, as well as the 
importance of training skilled cyber technical personnel has been emphasized. The study 
includes a scenario on cyber attack. With the cyber scenario, it is emphasized that a series of 
measures should be taken to fight more effectively against cyber attacks and to prevent cyber 
attacks. 
 
Keywords: Cyber Warfare, Cyber Warfare, cyber attack 
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1. GİRİŞ 

Siber Saldırı/Savaş/Harp ve Siber Güvenlik 

Siber saldırı/savaş, devletlerarası, bilgisayar sistemleri kullanılarak, internet teknolojileri 
uydu teknolojileri ile ağlarına elektronik sistemlerine hasar vermek, yavaşlatmak ve kesintiye 
uğratmak üzere gerçekleştirilen elektronik sızma faaliyetleridir [1]. 

 
Şekil 1. Günümüz teknolojilerinde Yapılan Elektronik Savaşlar 

Günümüz teknolojilerinde siber saldırılar durmaksızın ataklar gerçekleştirilmektedir. Daha 
önceki süreçlerde yapılan saldırılar belirli kurumlara ve belirli seviyede yapılırken günümüz 
teknolojilerinde yapılan siber saldırılar sürekli yapılmakta ve sonuçları ekonomik ve stratejik 
olarak büyük kayıplara yol açtığı görülmektedir.  Siber saldırıların boyutu daha da genişleyerek 
siber savaşa hatta elektronik harbe dönmüştür [1]. 

 
Şekil 2. Günümüz teknolojilerinde Bilgi Savaşları 

Siber güvenlik multidisipliner bir yapıya sahiptir. Hem mühendislik algoritması hem de iş 
zekâsı, uygulama, pratiklilik gerektirmektedir. Bilgisayar yazılım ve donanım sistemlerinden 
oluşan siber güvenlik disiplini uygulama, zekâ, sabır, algoritma gerektirmektedir. Saldırıların 
fiziksel boyutu fazla olduğu için güçlü donanım ve yazılımlara ihtiyaç olmaktadır. 
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Şekil 3. Siber Güvenlik Paydaşları 

 
Sistem Olarak Siber Savaş 

Bilgisayar yazılım sistemleri, internet teknolojileri, uydu sistemleri, network cihazları, bu 
cihazları kullanan hacker gibi farklı birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan bütüncül yapılardan 
oluşmaktadır. Güçlü bilgisayar sistemleri ve geniş bant internet hattı özellikleri kullanılarak 
yapılan siber saldırılara karşı yine güçlü bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tabi 
bunları kullanan uzmanlarında karşılık verme kabiliyetlerinin bulunması gerekmektedir [2]. 

Ülkemizde Kurulan Siber Savunma Birimleri 
MSB Siber Savunma Komutanlığı: Ülkemizde MSB bünyesinde Siber Savunma 

Komutanlığı bulunmaktadır. Ülkemize karşı yapılabilecek her türlü siber saldırılara karşı 
önlemek için kurulan birimdir. Gerekli eğitimli ve uzman personeliyle her türlü siber saldırıya 
karşı koyabilecek kabiliyettedir [3]. 

EGM Siber Suçlar Daire Başkanlığı: İç İşleri Bakanlığı bünyesinde EGM ye bağlı siber 
suçlarla mücadele eden birimler içinde yer almaktadır. Siber suçları önlemek ve siber suçlarla 
mücadele etmek için kurulmuştur. Gerekli eğitimli ve uzman personeliyle siber suçlara anında 
müdahale edilmektedir [4]. 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi: Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda 
ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel siber saldırı ve olayların etkilerini azaltılması 
veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle 
paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde 27/05/2013 tarihinde 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur. USOM, 
ülkemizdeki siber olaylara müdahale konusunda ulusal ve uluslararası koordinasyon çalışmaları 
7/24 çalışma esasına göre yürütülür. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen siber 
tehditlerle ilgili olarak ilgili taraflara ya da ülke çapında alarm, uyarı ve duyurular yaparak 
yaşanabilecek olayların etkilerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin 
geliştirilmesini sağlar. Siber güvenlik olaylarına maruz kalan bilişim sistemlerine yönelik 
koruyucu tedbirlerin alınması konusunda faaliyetlerde bulunur. Ayrıca yapılan siber güvenlik 
çalışmaları esnasında konusu suç teşkil eden bulgular ile karşılaşılması halinde adli makamlar 
ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket eder [5]. 

 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu çalışmada yazılan Siber Güvenlik konuları tez çalışmaları incelenmiştir. 120 adet tez 
çalışmasının yapıldığı görülmüştür.  

siber 
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Teknoloji

İnsan

Süreç
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Yapılan tez çalışmaların da, ülkelerin siber güvenlik stratejileri, yapılan siber savaşlar, siber 
saldırı türleri, siber savaşlar için alınabilecek önlemler, siber savaş stratejileri, ülkelerin siber 
savaşları ve istihbarat özellikleri konularında çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 
Yapılan akademik çalışmalardan da anlaşılacağı gibi siber savaşlar ve siber güvenlik 
konularıyla ilgili daha fazla akademik çalışmaların yapılabileceği görülmektedir [6]. 

Bilgi sistemlerinin hızla gelişmesi, kullanılan dijital ortam bilgilerinin daha güvenli hale 
getirilmesi hususunda bir takım siber güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği, yapılan 
saldırıların tespit edilmesi ve bu saldırıların önlenmesi çalışmaları yer almaktadır [7]. 

Ülkelerarası stratejilerin belirlenmesinde yeni dünya düzeni içinde geleneksel savaşların 
yerine siber savaşların yaygınlaştığı görülmektedir. Ekonomik ve teknolojik yapı olarak güçlü 
olan ülkeler siber savaşlarda da adlarından söz ettirmektedirler. Bu çalışmada devletlerin 
güncelliğini koruya bilmeleri için bir takım dijital korunma çözümlerini geliştirmeleri gerektiği 
vurgulanmaktadır [8]. 

Siber güvenlik bilişim dünyasının güvenliğini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkar. 
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte insanlar her gün çeşitli siber güvenlik tehditlerine 
maruz kalmaktadır. Siber suçlular, geliştirdikleri yöntem ve teknikleri kullanarak kişisel 
verileri, banka hesaplarını ve gizli şirket verilerini ele geçirmeye çalışırlar. Bu çalışmada siber 
güvenliğe yönelik tezlerde yöntemsel açıdan ne tür çalışmaların yapıldığı incelenmeye 
çalışılmıştır [9]. 
 

 
Şekil 4. Yıllara Göre Tez Sayılarının Dağılımı 

 
3. YÖNTEM 

Siber saldırıların ne zaman ne şekilde olacağını önceden kestirmek mümkün olmaya bilir. 
Her an saldırı olacak gibi hazırlıklı olunması gerekmektedir. Kurumların yeterli seviyede hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Siber saldırılar yapılmadan önce sistemler üzerindeki açıkların 
tespit edilmesi ve içeridekilerin istihbaratı bilgileri ulaştıktan sonra gerçekleştirilmektedir. 
Sistemler üzerindeki açıkların tespit edilmesi için kötü hacker yani siyah şapkalı hacker olarak 
tabir ettiğimiz sistem kırıcıları tarafından, sistemler üzerinde izinsiz bilgi toplama, zafiyet 
arama işlemlerini yapan, sistemlere izinsiz giren, zarar veren, uzman veya üstat olarak ta tabir 
ettiğimiz sistem kırıcılarıdır. Siber saldırıları tamamen engelleyen bir sistemde şu an 
bulunmamaktadır. Bu bağlamda hacker olarak tabir ettiğimiz kişi/kişiler bilginin yanında 
algoritma kullanan ve zekâ ve yetenekle birleştiren kişilerdir.  Siber saldırıların önlenmesi için 
de birtakım önlemlerin alınması bu önlemler kişi, birim, kurum, topluluk olarak en alt birimden 
başlayıp en üst birime kadar tüm yapıyı kapsayan önlemlerin alınması gerekmektedir [10]. 
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Siber Saldırılara Karşı Önemli Adımlar 
Bilgisayar Yazılım ve Donanım Sistemleri: Devlet birimlerinde kullanılan bilgisayar 

donanım ve yazılım sistemleri güncelliğini korumaktadır. Birçok kamu birimi kullandığı 
bilgisayar teknolojilerini yenilemiş gerekli altyapıyı oluşturmuş ve gerekli önlemleri almaya 
devam etmektedir. Siber saldırıların önlenmesi için güçlü yazılım ve donanım birimlerine 
ihtiyaç olduğu bilinmektedir [11]. 

Network Alt Yapısının Güçlendirilmesi: Ülkemizde fiber optik kablo haritası her geçen gün 
artmaktadır. Fiber alt yapı güçlü bant genişliği sunmaktadır. Alt yapının dijitalleşmesi siber 
güvenlik ve siber suçların azalmasını sağlayacağı bilinmektedir. BTK tarafından 2019 yılında 
yayınlanan istatistiklere göre en büyük 4 ilimizdeki fiber altyapısının durumu şu şekildedir [12]. 

 İstanbul: Fiber altyapı uzunluğu 52.762 kilometre  
 Ankara: Fiber altyapı uzunluğu 25.387 kilometre  
 İzmir: Fiber altyapı uzunluğu 19.187 kilometre  
 Bursa: Fiber altyapı uzunluğu 10.900 kilometre  

Yeterli Sayıda Siber Güvenlik Personeli: Son yılarda ülkemizde siber güvenlik konularında 
bir hayli yoğun mesai harcanmıştır. Gerek teknolojik alt yapı çalışmaları gerek siber güvenlik 
birimlerinin kurulması gerekse siber güvenlik personelinin uzmanlık alanlarına göre 
yetiştirilmesi sağlanmıştır. Kurulan birçok birimde siber güvenlik uzmanları görev almaktadır. 
Bunun yanında siber güvenlik kümelenmesi içinde özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin 
yapılanma çalışmaları kamu birimleri kontrolünde yapılması söz konusudur [13]. 

 

 
Şekil 5. 2020 Yılı Siber Güvenlik Tehdit Ekosistemi [13, 21]. 
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Şekil 6. Siber Güvenlik Ekosistemi [14, 20] 

Siber Saldır Karşı Dayanmak İçin 

 Güçlü Bilgisayar Yazılım ve Donanım Sistemleri 
 Fiber Altyapı ve yüksek bant genişliği  
 Güvenlik Duvarı Sistemleri 
 Eğitimli ve Kabiliyetli Siber Güvenlik Personeli 
 7/24 Tenakusta Olma 
 Saldırılara karşı hazır eylem planlarının olması 

Siber Güvenlik Sistemlerinde Kullanılan Teknolojiler 

Siber saldırılarda birçok yazılım ve donanım sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin her 
birinin görevi çalışma yapısı farklıdır. Siber saldırılarda kullanılan yüksek seviyeli bilgisayar 
yazılım ve donanım sistemlerinin yanında yüksek bant genişliği olan internet teknolojileri 
kullanılması gerekmektedir [14]. 

 Bilgisayar Yazılım ve Donanım Sistemleri 
 Uydu, İnternet ve Ağ Teknolojileri 
 Mekanik ve Silah Sistemleri 
 Sensör Teknolojileri 
 Güvenlik Sistemleri 
 Servis Sağlayıcılar 

 
Siber Saldırılarına Maruz Kalan Bazı Önemli Birimler 

Siber saldırılarda öncelik bakımından hayati önem taşıyan birimler öncelikli korunma altına 
alınmalıdır. Bu birimler insanlar için hayati önem taşımaktadır. Bu birimlere yapılan siber 
saldırılar ülkelerin geleceğini riske atabilir [15]. 
 

 Nükleer Santraller 
 Enerji Dağıtım Şebekeleri 
 Devlet Kurumları 
 Hava Limanları 
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 Metro, Tren ve Trafik Işıkları 
 Hastaneler 
 Savunma Sistemleri 
 Telekomünikasyon Sistemleri 
 Bankalar 

Siber Saldırıların Oluşturduğu Bazı Zararlar 

Siber savaşların oluşturduğu saldırılar ekonomik anlamda büyük zararlar verebilir. 
Günümüzde bilginin önem kazandığı bir süreçte ülkelerin gizli yapılanması, istihbarat bilgileri, 
askeri bilgileri, ekonomik stratejileri, teknoloji araştırmaları ülkelerin geleceği için çok 
önemlidir. Bu bilgi ve sırların düşman ülkelerin eline geçmesi ülkenin geleceği ve bekası için 
hayati önem taşımaktadır. Bu bilgilerin askeri boyutu, ekonomik boyutu, siyasi boyutu, 
teknoloji boyutu yönünden rakip ülkelerden bir adım daha önde olması ve gizli tutulması 
güvenliğinin saplanması gerekmektedir. Günümüzde ülkeler için stratejik bilgiler siber 
saldırılarda artık ekonomik olarak maddi zararların önüne geçmiştir. Paranın yerini doldurabilir 
belki ama bilginin yerinin dolması bir hayli zor ve zaman almaktadır. Bu yüzden ülkeler her ne 
kadar silah ve ekonomik anlamda güçlü olmaları gerekiyorsa, siber anlamda da çok güçlü bir 
yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Şekil 1 incelendiğinde ülkelerarası siber yapının önemi 
bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemiz siber güvenlik konusunda birçok adımı 
atamıştır [16]. 

4. BULGULAR 

Siber saldırıların günlük tablosu analiz edildiğinde, siber saldırıların ne kadar yoğun ve 
karmaşık olduğu görülmektedir. Yapılan siber saldırılar https://cybermap.kaspersky.com/tr 
internet sitesinden anlık olarak izlenebilmektedir. Bu saldırılardan en az şekilde etkilenmek için 
bir takım güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir [17]. 

Dünyada Ses Getiren Bazı Siber Saldılar 

 Melissa Virüsü (1999) 
 Nasa Siber Saldırısı (1999) 
 Estonya Siber Saldırısı (2007) 
 Sony Playstation Ağı Siber Saldırısı (2011) 
 Adobe Systems Siber Saldırısı (2013) 
 Yahoo Siber Saldırısı (2013) 
 Ukrayna Elektrik Şebekesi Siber Saldırısı (2015) 
 WannaCry Ramsomware (2017) 
 Marriott Otelleri Siber Saldırısı (2018) 
 RockYou2021 (2021) 
  
Siber Saldırı Haritası CYBERMAP 

İnternet ortamında tüm dünya ülkeleri arasında siber saldırıları canlı gösterim yapan bir 
internet sitesidir. Siber saldırılar hakkında görsel bilgi sağlayan ve de bu saldırıların analiz 
bilgileri içeren bir web sayfasıdır. Siber saldırıların anlık olarak izlenmesini sağlar. Bu bilgiler 
içinde saldırı alan ülkeler, saldırı yapan ülkeler, anlık saldırı miktarı görsel olarak 
sağlanmaktadır [18]. 

Şekil 7 incelendiğinde gerçek zamanlı yapılan siber saldırılar gösterilmektedir. Şekil 8 
incelendiğinde en çok siber aksiyon alan ülkeler yer almaktadır.  Gelişmiş ülkelerin siber 
saldırılarda daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu haritadan yola çıkarak siber saldırı alan 
ülkeler sistemlerini gözden geçirmeli ve siber güvenliğe daha fazla önem vermelidir. 
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Şekil 7. Ülkelerarası Siber Savaşlar [20,21] 

 
Şekil 8. Ülkelerarası En Büyük Enfeksiyon [20,21] 

 
Siber Saldırı/Savaş/Harp Üzerine Bir Senaryo 

Siber saldırı senaryosu kapsamında, ilk siber saldırı insanların yoğun olduğu güzel vakit 
geçirmek için hafta sonu alışveriş merkezlerine akın etiği bir günde gerçekleşmiştir. Öncelikle 
kötü niyetli siber korsanlar alışveriş merkezlerine saldırarak buradaki sistemlerin 
çökertilmesiyle başlamıştır. Daha sonra trafik lambalarının heklenmesiyle ulaşımı engelleyerek 
siber saldırı dozunu yavaş yavaş arttırmaktadır. Yapılan siber saldırı, oklarını hastane, bankalar 
ve akaryakıt istasyonları ve enerji şebekelerine çevirmiştir. Siber saldırılar, daha sonraki süreçte 
askeri birimlere sıçrayarak savunma sistemleri devre dışı bırakmak için saldırıların dozunu 
dahada arttırmıştır. Akabinde hava meydanları sistemleri de saldırıdan etkilenmiştir. Bu süreçte 
GSM, internet servis sağlayıcılar, hava meydanları, hastanelerin sistemleri yavaşlatılarak zarar 
vermeye çalışılmıştır. Yapılan bu siber saldırılar aynı zaman zarfı içinde gerçekleşmiştir. Amaç 
aynı zaman zarfı içinde tüm haberleşmeyi ve iletişimi kesmektir. Böyle büyük bir siber saldırı 
karşısında daha önceden planlanan siber saldırı eylem planı devreye sokularak siber zarar en 
aza indirilebilir. Tabi bu tür senaryolar daha detaylı yazılabilir. Bu senaryodaki amaç aniden 
beklenmedik bir zamanda yapılan siber saldırılara hazırlıkla olmaktır. Son yılarda artan siber 
saldırılar nedeniyle kamu kurumlara ve özel kurumlar siber saldırılar karşısında önlemlerini 
almaya başlamışlardır. Bu bağlamda bir çok güvenlik projesi ve stratejisi 
geliştirilmekte/yürütülmekte olduğu bilinmektedir. 
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5. SONUÇ 

İnternet sistemini kullanan tüm sistemler siber saldırılara maruz kalabilir. Bu bağlamda siber 
saldırıların sebepleri arasında birçok önemli konular ve ülkenin stratejik konum ve 
bilgilerininde yer aldığı görülmektedir. Yapılan siber saldırıların bertaraf edildiği ve en aza 
indirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığıda görülmektedir. Bilişim teknolojilerinin 
gelişmesiyle tüm birimlerde teknolojinin kullanılması beraberinde getirdiği, birçok açığı ve 
siber saldırıyı tetiklemektedir. Günümüz teknolojilerinde, internet teknolojileri, elektronik 
sistemler, sensör teknolojileri, yazılım teknolojileri, uydu haberleşme sistemleri, mekanik 
sistemlerin bir arada kullanılması siber savaşları da beraberinde getirmiştir. İnternet üzerinden 
kilometrelerce uzaktaki bir bilgisayara müdahale etmek, akıllı bir evin çamaşır makinesini 
açmak kapamak gibi daha sayamayacağımız birçok işlemin siber saldırılar ile yapılabileceği 
görülmektedir. Tüm bu sistemlerde kullanılan teknolojiler disiplinler arası bir yaklaşıma 
sahiptir. Yazılım, donanım, güvenlik, sensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve internet 
teknolojilerinin geliştirilmesi birçok saldırıyı da beraberinde getirdiği görülmektedir. Siber 
saldırılarının ne zaman yapıldığı, nereden geldiği, kimin yaptığının tespitinin zor olması, 
bulunamaması veya ne zaman yapıldığı bulunamayabilir. Bu sebeple siber güvenlik 
sistemlerinin kullanılması, sürekli tenakusta olmak tüm sistem, birim ve personelin sürekli 
kendisini güncel tutması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  Siber saldırılara maruz kalmamak için, 
güvenli ve daha güçlü sistemlerin kullanılması, yüksek bant genişliği olması, yeterli sayıda 
eğitimli ve kabiliyetli siber güvenlik personelinin yetiştirilmesi gibi önlemlerin alınabileceği 
düşünülmektedir. Ülkelerin çok önem arz eden stratejik bilgilerinin yoğun olduğu yerlerde 
teknolojinin hiç girmemesi, geleneksel yöntemlerin kullanılabileceğini ekleyebiliriz. 
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Özet: İnsanlık tarihinin en eski ve en ölümcül hastalıklarından bir tanesi olan çiçek hastalığı; 
her yaşta ve cinste görülebilen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve 
bulaşıcı bir hastalıktır. Bütün dünyayı etkisi altına alarak uzun süreli salgınlara sebep olan çiçek 
hastalığından ne yazık ki Osmanlı Devleti’de nasibini almıştır. Çeşitli yol güzergâhlarında 
bulunan, ticari, ekonomik ve siyasal birçok aktivitenin yoğun olarak gerçekleştirildiği başkent 
İstanbul, uzun yıllar bu salgınla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Çiçek hastalığan dolayı 
binlerce kayıp vermiştir. Çiçek salgınlarının diğer hastalıkların da yoğun olarak görüldüğü 
dönemlerde görülmesi ölüm oranlarını daha da arttırmıştır. İstanbul’da ilk salgın 1845 yılında 
görülmüştür ancak bu tarihten önce hastalık görülmemiştir diyemeyiz. Bu tarihten öncesi 
hakkında fazla belge ve kaynak mevcut olmadığı için bilinenler de sınırlı kalmıştır. Bu 
çalışmamızda İstanbul’da yaşanan çiçek salgınları ve bu salgınlar karşısında alınan tedbirler 
incelenerek, gerek devletin gerekse halkın bu salgınlar karşısında sergilediği tutum ortaya 
konmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Çiçek Salgınları, Çiçek Aşısı. 
 
Abstract: Smallpox, one of the oldest and deadliest diseases in human history; It is a febrile, 
severe and contagious disease that can be seen in all ages and genders and leaves scars on the 
face by pouring pus-filled blisters. The smallpox, which affected the whole world and caused 
long-term epidemics, unfortunately got its share in the Ottoman Empire, especially on various 
road routes; Istanbul, the capital city, where many commercial, economic and political activities 
are carried out intensively, had to fight this epidemic for many years and lost thousands of lives. 
The fact that smallpox epidemics coincided with a time when other diseases were also seen 
intensively increased the death rates even more. The first epidemic in Istanbul was seen in 1845, 
but we cannot say that there was no disease before this date. Since there are not many documents 
and resources about before this date, what is known is limited. In this study, the smallpox 
epidemics in Istanbul and the measures taken against these epidemics were examined, and the 
attitude of both the state and the public against these epidemics was tried to be revealed. 
 
Keywords: Istanbul, Smallpox Outbreaks, Smallpox Vaccine. 
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GİRİŞ 

1. İstanbul’da 1845 Salgını ve Salgının Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler 

İstanbul’da tespit edilen ilk çiçek salgını 1845 yılında yaşanmıştır.1 Bu tarihin 1845 yılı ile 
başlaması, daha önce İstanbul’da çiçek salgını yaşanmadığı anlamına gelmemelidir. 19. yüzyıl 
öncesinde ortaya çıkan çiçek salgınların hakkında yeterli arşiv belgeleri ve kaynaklar mevcut 
olmadığı için, bu tarihten önceki çiçek salgınları konusunda çok fazla bilgi elde 
edilememektedir.2 Buna rağmen, Sultan I. Ahmet ve Sultan III. Ahmet’in tedavisi için 
gönderilen Başhekim İstanbullu Mehmet Efendi ile İstanbul’un ünlenmiş bütün hekimlerinin, 
Padişah iyileşinceye kadar saraydan ayrılmadığı bilinmektedir. Yine bu konuda bir başka bilgi 
ise Sultan Abdülmecit’in çiçek çıkardığı ve izlerini yüzünde taşıdığı yönündedir. Hatta bu 
konudaki hassasiyeti nedeniyle gittiği yerlerde kendi huzuruna çıkan çocukları aşılattırdığı 
söylenmektedir.3 

   III. Murat’ın kızı Fahriye Sultan, Sultan I. Abdülhamit’in oğlu Şehzade Mehmet Nusret ile 
kızı Fatma Sultan da çiçek hastalığına yakalanmıştı. Şehzade Mehmet, Hekimbaşının 
müdahalesiyle hastalığı atlatabilmişken, Fatma Sultan maalesef hayatını kaybetmişti.4 
Şehzadenin tedavisini yapan hekimbaşı, tedaviye ek olarak şehzanenin dışarıya çıkmamasını, 
rüzgârdan korunmasını, su yerine pekmez şerbeti içmesini önermişti. I. Abdülhamid tıbbî 
müdahalenin yanı sıra oğlunun sağlığına kavuşması için Amasyalı imama dua okutmuş ve 
mahkûmları affetmiştir.5 Saray çevresinde çiçek hastalığından hayatını kaybeden şehzade III. 
Mustafa’nın oğlu Mehmet’dir.6  

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere çiçek hastalığının salgın anlamında İstanbul’da ilk tespiti 
1845 yılında olmuştur. 19. Yüzyıl boyunca belirli aralıklarla bu salgınlar devam etmiştir. Sultan 
Abdülmecit’in saltanat yıllarına denk gelen 1845 yılındaki çiçek salgınında, hastanelerin yatak 
kapasiteleri yetersiz kalmış, hastalar avlularda tedavi edilmiştir. II. Mahmut’un kadın 
efendilerinden olan Bezmiâlem Valide Sultan, bu durumdan rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun için adım atmış ve fakir fukarayı ücretsiz tedavi edebilmek için 1845’te Bezmiâlem 
Valide Sultan Gureba-i Müslimîn Hastanesini inşa ettirmiştir.7 

İlk resmi adı, Bezmiâlem Gurebâ-yi Müslimîn Hastanesi iken zamanla Bezmiâlem 
Hastanesi, Vakıf Gureba Hastanesi, Gurebâ-yi Müslimîn Hastanesi gibi çeşitli isimlerle 
anılmıştır. Bugünkü resmi adı, Bezmiâlem Vâlide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi’dir. Sultan 
Abdülmecid zamanında İstanbul’da hizmet veren sağlık kurumları Fâtih Şifahanesi, 
Süleymaniye Dârüşşifası, Haseki Hürrem Sultan Bîmarhânesi, Üsküdar’daki Nurbânû Vâlide 
Sulltan Bîmarhânesi’dir. Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan, mevcut sağlık 
kurumlarının ihtiyacı karşılayamamasından dolayı yeni bir yapı yaptırmak istemiş. Böylece 
Valide Sultan tarafından, 200 yataklı bir erkek hastanesi olarak, yanındaki cami ve çeşme ile 
birlikte yaptırılarak 2 Nisan 1845 Cuma günü hizmete açılmıştır.8 Osmanlı tıp tarihinde 
“hastane” adıyla anılan ilk yapıdır.9 

İlk kuruluşunda 12 koğuşlu ve 200 yataklı olduğu söylenen hastanede, bir eczane ile 
baştabip, ikinci tabip, müdür, eczacı ve cerrahlar için ayrı odaların da bulunduğu belirtilir. 12 
koğuştan bir tanesi bulaşıcı hastalıklar için ayrılmıştı. Mikrop anlayışının ülkeye henüz 
yerleşmemiş olduğu bir dönemde bulaşıcı hastalıklar için ayrı bir koğuş tahsis edilmesi dikkat 
çekicidir.  Hastane aynı zamanda, tek koridor üzerine ve bulaşıcı hastalıkların ancak koğuş 
itibariyle ayrılmasına imkân sağlayacak planda yapılmıştı. Vakfiyesinde, hastaların 
ihtiyaçlarına yönelik bazı konulara değinilmektedir. Hastalara verilecek olan gıdalarda tasarruf 
yapılmaması başta olmak üzere bilhassa et gibi besleyici gıdaların verilmesi isteniyordu. Hatta 
tanesi bir altın liraya satılsa dahi mutlaka soğan alınması gerektiğinin ifade edilmesi dikkat 
çeken bir husustur. Bunlar hastaların ihtiyaçlarının karşılanması hususu üzerinde titizlikle 
durulduğunu göstermektedir. 

Hastane açıldıktan iki yıl sonar 15 Temmuz 1847 tarihinde, Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın 
bütün vakıflarını kapsayan vakfiyesi yeniden tanzim edildi. Hastaneye ayrılan bölümün başında 
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buranın, “gurebâ-yi müslimîn”e tahsis edildiği birkaç kez vurgulanarak kimsesiz ve fakirlere 
ücretsiz bakılmasının arzulanması, günümüze dek süregelen vakıf şartlarının temelini 
oluşturmaktadır.10 

Bu hastenin yapılmasından sonra da şehrin farklı bölgelerinde çocuk, kadın ve erkek 
hastaneleri ile zührevi hastalıklar ve kuduz vakalarına bakan ihtisas hastaneleri de açılmıştır. 
Ayrıca Sultan Abdülmecit, ilk defa bu yıllarda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ den mezun olacak 
talebelerin imtihanlarında bulunmuştur.11 
 
2. 1845 Salgını Sonrası Hastalığın İstanbul’daki Seyri ve Alınan Tedbirler 

Çiçek hastalığıyla bir yandan kurumsal düzeyde mücadele edilirken diğer yandan dönemin 
koşulları gereği gezici doktorlardan da destek alınmıştır. Buna örnek olarak 1847’deki çiçek 
salgınında yapılanları örnek gösterebiliriz. 1847 yılının Mart ayında tahaffuzhaneden gelen 
rapora göre, Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse civarında çiçek hastalığı tespit edilmişti. 25 Mart 
itibariyle hemen sıkı tedbirler alınarak öncelikle Müslüman okullarındaki aşısız bütün 
öğrencilere aşı yaptırılmıştır. Bu işlem için ayda bir ya da üç ayda bir mahalleleri gezen seyyar 
aşı memurları görevlendirilmiştir. Henüz okula başlamamış çocuklar ise aileleri tarafından aşıcı 
dükkânlarına götürülmüş, askeriye mensupları ise bulundukları kışlada aşılanmıştır. Alınan 
tedbirler sayesinde hafif atlatılan çiçek salgını Kırım Harbi’ne dek İstanbul’da görülmemiştir.12   

İstanbul’da salgınsız geçen günler uzun sürmemiş, 1853 yılında Kırım Savaşı başlayınca 
salgın hastalıklar için de uygun ortam oluşmuştu. Kırım’da çiçekleme usulü13 bilinmesine 
rağmen14 çiçek ve başka birçok bulaşıcı hastalık, düşmanın yaptığı tahribattan daha çok 
tahribata neden olmuş pek çok kişi hayatını yitirmişti. Askerler binlerce kişilik kafileler halinde 
haftada birkaç kez İstanbul’a gönderilmiştir. Gönderilen bu askerler Kasımpaşa, Selimiye, 
Haydarpaşa ve Haliç’teki gemilerle tedavi edilmiştir. Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Hastanesi, 
Selimiye’deki Kavak Kasrı, Çengelköy’deki Süvari Kışlası, Beyoğlu’ndaki İngiliz St. George 
Hastanesi ve Haliç’e demirlenmiş iki savaş gemisi Kırım’dan gelen hastalarla dolmuştu.15 
Savaşın tetiklemesiyle Kasım 1856’da yeniden alevlenen çiçek hastalığını etkisiz hale 
getirebilmek için Mekteb-i Tıbbiye Nazırı tarafından, hastanelerden birer aşı memuru 
görevlendirilerek aşılama faaliyetlerine başlanmıştır. Yoksullar ise her zaman olduğu gibi 
ücretsiz tedavi edilmiştir.16 

1864 yılının Ocak ayında, Galata ve Beyoğlu’nda yeniden görülen çiçek hastalığı, halk 
arasında büyük bir endişeye neden olmuştur. Gün geçtikçe daha da şiddetlenen salgın nedeniyle 
tıbbî personel ve malzeme yetersiz kalmıştır. Tedbir olarak bölgeye Mekteb-i Tıbbiye’ den on 
tane hekim ve aşı yapmayı bilen bir öğrenci talep edilmiştir. Ancak salgını kontrol altına almak 
uzun sürdüğünden bu süre içerisinde toplumda bazı huzursuzluklar başgöstermiştir.17 Bu 
salgının kontrol altına alınmasının ardından çiçek hastalığı 1871 yılının Mart ayında Beyoğlu, 
Boğaziçi ve Üsküdar mahallelerinde yeniden ortaya çıkmıştır. Bu günlerde Rumeli ihtiyat 
fertlerinden İstanbul’a gelen Arnavut askerler aşısız oldukları için hastalığın yayılmasına sebep 
olmuştu. Hasta olan askerlerin tedavisi, Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nin avlusunda ayrı bir 
bölüm hazırlanarak özel hekim ve hastabakıcılar nezaretinde yürütülmüştür. Bu esnada 
hastabakıcılardan bazılarına mikrop bulaşmış ve hasta sayısı 80’e çıkmıştır. 80 hastadan 20’si 
hayatını kaybetmiştir. İstatistiklere göre 1871 yılında İstanbul’un diğer askeri hastanelerinde 
çiçek hastalığından ölenlerin sayısı 36’dır.18 

Bu salgının ardından İstanbul’da, çiçek vakalarının artışına neden olan bir başka gelişme de 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’dır.19 Savaş nedeniyle vatanlarından ayrılmak zorunda kalıp 
Anadolu’ya ve İstanbul’a gelen Müslümanlar, yol boyunca çiçek hastalığı da içinde olmak 
üzere çeşitli hastalıklar taşımışlardır. Salgınlardan dolayı ölümler arttıkça defin işlemleri de 
sorun olmaya başlamıştır. Gelişigüzel gömülen ölüler salgınların artmasına neden olduğundan 
şehir merkezindeki mezarlıkların kullanılması yasaklanmıştır. Ancak şehir dışında da mezarlık 
açılmadığı için mülteciler, Eyüp ve Gümüşsuyu mezarlıklarını kullanmıştır. Yer kalmayınca 
dolu mezarlar tekrar açılmak suretiyle, ölenler üst üste gömülmüştür. Ölenlerden definleri 
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gecikenler ise, çürüdüğü için cesetlerin kokusu etrafı sarmış, 3-4 gün bekleyen cesetler bu kez 
Karaca Ahmet Mezarlığına defnedilmiştir.20 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan yaklaşık üç yıl sonra İstanbul’da başlayan yeni 
salgında ise 50 vaka tespit edilmiştir.  Yaklaşık bir ay süren bu salgın, Şubat 1881’den itibaren 
hafifleyerek kontrol altına alınmıştır.21 

Yetkililer, İstanbul’da bitmek tükenmek bilmeyen çiçek hastalığı karşısında zaman zaman 
aşı kampanyaları başlatmışlardır. Şubat 1883’de çiçek hastalığının önlenmesi için 
Şehremanetinden tayin olunan memurlar, 1. 2. ve 6. Belediye Dairelerinde 766 kişiye meccanen 
yani para ödemeden aşı yapmışlar ve o zamana kadar toplam 2.450 çocuğun aşılanmasını 
sağlamışlardır.22 

Aralık 1887’de Küçükbakkalköy’de bir salgın baş göstermiş ve on iki çocuk hayatını 
kaybetmiştir. Gazetelerde ölümlerin nedeni olarak, hekim yetersizliği gösterilmiştir. Bu olay 
üzerine Tıbbiye Nezareti harekete geçerek bölgeye hekim göndermiş, alınan diğer tedbirlerle 
beraber hastalığı kontrol altına almıştır. Fakat bu uzun sürmemiş ve hastalık, yıl içerisinde farklı 
bölgelerde oradan oraya sıçrayarak devam etmiştir.23 

İstanbul’da bir başka çiçek salgını ise 1889 yılının Kasım ayında başlamıştı. Erkenden 
tedbirler alınmasına salgın kontrol altına alınamamıştır. Şehremaneti ile Tıbbiye Nezaretine 
gönderilen raporlarda, 1890 yılının Şubat ayında aşılama faaliyetlerinin sürdürülmesine rağmen 
vakaların artmaya devam ettiği bildirilmişti.24  Raporlar üzerine II. Abdülhamit’in Başhekimi 
Mavroyani Paşa, aşı yaptırmayan İstanbul halkını sert bir dille uyarmıştır.25 Uyarı biraz etkisini 
göstermiş ve bir ay içerisinde Beşinci Daire-i Belediye tarafından 335 çocuk ücretsiz aşılanmış 
ve Nisan ayında hastalık hafiflemiştir.26 

Üsküdar Açıktürbe’de Mayıs 1890’da iki çocukta çiçek hastalığı görülmüştür. Bu salgın tam 
anlamıyla kontrol altına alınamadan Haziran ayında tekrar artış göstermiştir. 4 Temmuz’da 
Tıbbiye Nezareti’ne verilen rapora göre Büyükdere, Dereiçi ve İslam adlı mahallerdeki bazı 
Hristiyan ailelerde çiçek vakaları tespit edilmiştir.27 Aynı tarihlerde kızıl, kızamık ve dank28 
hastalıklarının da hüküm sürdüğü Büyükdere’de, çiçek hastalığından ölenlerin sayısı artmıştır. 
Ağustos ayında Büyükdere’de çıkan salgında 17 çocuk ölmüş ve bu ölümlerin nedeni de halkın 
belirli aralıklarla üç defa tekrar edilmesi gereken aşıların tekrarından kaçınması olarak 
belirlenmişti.29 Artan vakalar karşısında Ağustos ayında Büyükdere bölgesine bir aşı memuru 
gönderilmiştir.30 

Eylül ayına gelindiğinde çiçek salgını hafiflemiş olduğundan daha önce talep edilen aşı 
memuruna artık gerek kalmadığı ve belediye doktorlarının yeterli olacağı düşünülmüştür. 
Ancak aradan bir ay geçmeden, Büyükdere’deki mikrop Dersaadet ve Boğaziçi’ne sıçramıştır.31 
Acilen duruma el koyan yetkililer, aşısız kimsenin kalmaması için harekete geçmiştir. Bu iş için 
görevlendirilen Dr. Violi, Çiçek aşılarını belediye memurlarının zorlaması ile yapabilmişti.32 
Hatta birçok kişi saklanarak aşıdan kaçmış ve sadece 200 kişi aşılanabilmiştir.33 

Ekim 1890’a gelindiğinde, Fıstıksuyu civarında outran Rum ailelerinden 4 çocuk çiçekten 
ölmüş, 7. Daire-i Belediye Tabibi Bedros, bu çocukların elbiselerini usulüne uygun bir şekilde 
yakmıştı. Hastalanan kişilerin eşyalarının yakılması halkı korkutuyor ve bu nedenle çoğu zaman 
hastalıklarını belediyeye bildirmiyorlardı. Bu da salgının daha da artmasına neden oluyordu.34 
Ekim ayı içerisinde Dersaadet, Büyükdere ve Kefeli karyelerinde görülen çiçek hastalığı 
sebebiyle ölen ve tedavi altına alınanların isimleri, bölgede aşıların hangi usulle yapıldığı ve 
alınması gereken diğer tedbirler, Tıbbiye Nezareti’ne rapor edilmiştir. Ayrıca çiçek nedeniyle 
ölen kişilerin de aile fertlerinin yaptığı ihmaller tartışılmıştır.35 

Çiçek salgınlarının bir türlü önüne geçilememesi üzerine Kasım ayında hükümet daha ciddi 
tedbirlere başvurmuştur. İlk olarak Bayezit civarında ruhsatsız açılan çekirge dükkanlarının 
kapatılmasına karar verilmiş, ardından Makriköyü’nde (Bakırköy) daha evvel kapatıldığı halde 
izinsiz açılan mezbaha, ahır ve hân odaları hakkında soruşturma açılmıştır. Yine bu bağlamda 
Galata’daki Fransız kasabın dükkanında bulunan ve çevreyi rahatsızeden domuz eti ve salamura 
bağırsağı belediye ekipleri tarafından kaldırılmıştır.36  
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22 Kasım 1890 günü Sıhhiye Müfettişliği tarafından yazılan rapora göre, Büyükdere ve 
Balat’ta Çiçek hastalığı ile ilgili gereken tedbirlerin uygulanamadığı tespit edilmiş ve 
Şehremaneti’nden bölgeye acilen uyarı yapılması talep edilmiştir.37 27 Kasım 1890’da 
Büyükdere ve Haköy ahalisi Şehremaneti tarafından sert bir şekilde uyarılmıştır.38 Bu sırada 
Boğaz’ın karşı kıyısında bulunan Beykoz’a bağlı Paşabahçe mevkiinde Nemçeli aileler 
arasında da çiçek salgını başlamıştır. Bunun üzerine Sekizinci Daire-i Belediye tarafından 
buraya tabipler gönderilmiş ancak hasta sahipleri tarafından kabul edilmemişlerdir.39 Bunun 
üzerine Hariciye Nezareti’ne yazılan yazıyla Nemçeli aileler uyarılmış ve tedavi olmaları 
emredilmiştir.40 Paşabahçe’deki şişe fabrikasında çalışan Nemçeli aileler için de fabrika 
müdüriyetine bir yazı gönderilmiştir. Yazıya göre, tabip kabuletmeyen ailelerin, fabrikada 
bulunan görevli tabibin tavsiyelerine uymak zorunda olduğu bildirilmiştir.41 Hastalık 
başladığından beri Büyükdere’de 180 kişiye bulaşmış bunlardan 22’si ölmüştür. Ölenlerin 
hemen hemen hepsi de aşı yaptırmamış olanlardır.42 

Uzun zamandır çiçek hastalığı ile mücadele eden Büyükdere, Galata, Hasköy ve Balat 
sakinleri arasında hala aşısını yaptırmayanlar bulunmaktaydı. Aralık ayında genel bir uyarı 
yapılarak herkesin aşılanması istenmiştir.43 Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Dairesi Başkanı 
Macit Bey, bölgesinde bulunan yerli ve yabancı bütün okullardaki öğrenciler için aşı 
kampanyası başlatmıştır.44 Dokuzuncu Belediye kapsamında 23 Kasım 1890 ile 16 Aralık 1890 
tarihleri arasında toplam 165 çocuk aşılanmıştır.45  

1891 yılının Ocak ayına gelindiğinde Büyükdere, Topkapı, Kabataş ve Fındıklı mevkilerinde 
yeni tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında öncelikle Balat iskelesindeki bataklığın 
tasfiye edilmesi işinin bir an evvel bitirilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca Fatih civarındaki 
medreselerin süprüntülerinin kaldırılması, tuvalet ve lağımların koku saçmasının önlenmesi ve 
Tophane Medresesi bitişiğindeki imaret kazanlarının kalaylattırılması gibi karalar da alındığı 
anlaşılmaktadır.46 

Devlet çeşitli tedbirlerle salgınları engellemeye çalışsa da aşılama konusunda ihmaller 
devam etmekteydi. Örneğin Üçüncü, Dördüncü ve Yedinci Belediye sınırlarında hâlâ 553 
çocuk aşısızdı. Bunun üzerine 19 Ocak günü Başhekim Mavroyani Paşa tarafından Dersaadet’e 
bağlı mahallerde gerekli önlemlerin alınması konusunda ikinci bir uyarı yapılmıştır.47 Bu uyarı 
biraz etkisini göstermiş çocuklar aşılanmış ve hastalık geçmeden kontrol altına alınmaya 
çalışılmıştır.48 

Daha seyrek aralıklarla da olsa hastalık görülmeye devam ediyordu. 1891 yılının Eylül ayı 
başlarında Ortaköy’de Musevi çocuklar arasında hastalık başlamış, bu nedenle Hasköy’deki 
Musevi okulları kapatılmıştı. Tedbirlere ek olarak çiçek görülen aileler diğerlerinden ayırt 
edilmişti. Yine bu tarihten üç yıl sonra Kasım 1894’te bir hafta içinde çiçekten hayatını 
kaybedenlerin sayısı 25 olarak kaydedilmişti.49 

20. Yüzyıla gelindiğinde, çiçek hastalığından dolayı yaşanan ölümlere baktığımızda, 
1908’de 349, 1909’da ise 39 kişi hayatını kaybettiği görülmektedir. Esasen çiçek aşısının 
uygulanması yaygınlaştığından ölüm oranlarında azalma meydana gelmeye başlamıştı. Ancak 
yeni doğan çocukların doğumları belediye dairelerine hemen bildirilmediğinde aşısı 
yapılmayan bebekler oluyordu. Bundan başka her beş senede bir aşısının yenilenmesi 
gerekirken yenilemeyenler de vardı. Bu durumlar da ölümlerin yaşanmasını kaçınılmaz 
kılıyordu. Öyle ki, 1909’da çiçeğe yakalanan 118 kişinin 77’si aşısız, 14’ü ise aşıları eskimiş 
olanlardı. Hastalık genellikle taşradan gelenler vasıtasıyla yayılmakta olduğu tesbit 
edildiğinden, vakaların görüldüğü yerler ile bu yerlerin civarlarında aşılama çalışmalarına 
ağırlık verilmekteydi. 1909 yılında İstanbul’da 34.078 birinci ve 73.327 tekrar aşısı olmak üzere 
toplam 107.405 aşılama yapılmıştı. Bu sayede bir önceki seneye göre ölü sayısı çok düşük 
kalmıştı.50 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından 30 Ocak 1913’de, Dâhiliye Nezareti’ne 
gönderilen yazıda, Yedikule’deki barakalarda ve bazı camilerde kalan göçmenler arasında çiçek 
hastalığı ortaya çıktığı ve izdiham nedeniyle hastalığın birçok kişiye bulaştığını haberi 
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bildirilmişti. Bilgi üzerine derhal Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Muhacirin Heyet-i Sıhhiye’si 
kurularak aşıcılar görevlendirilmiş ve aşılama faaliyetlerine başlanmıştı. 11 Ocak- 15 Mart 
1913 tarihleri arasında cemiyet adına iki aşıcı çalışarak, bütün camileri ve muhacirlerin 
bulunduğu yerleri dolaşarak 11.115 kişiyi aşılamışlardır. Ayrıca elinde aşı şahadetnamesi 
bulunmayan göçmenler ekmek verilmeyerek aşı olmaya mecbur edilmiştir.51 

Bundan sonar da İstanbul’da çiçek vakaları dağınık şekilde devam etmiş, 1938’den itibaren 
yine artış göstermiştir. 1942’de Suriye ve Irak’ta hüküm süren hastalık, Midyat’tan ülkemize 
bulaşınca Anadolu’da ve 1943 yılında İstanbul’da ufak salgınlar çıkmıştı. Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde üretilen çiçek aşısının etkisiz olduğu dedikoduları üzerine 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hugo Braun ile Ekrem Kadri Unat tarafından aşılar 
kontrol edilerek etkili olduğu anlaşılmış ve aşılama işi ciddiyetle yürütülmüştür. Bu sırada 
devam eden II. Dünya Savaşı nedeniyle, İstanbul’da ekmek karne ile dağıtılmaya başlanmıştı. 
Aşı yaptırmayanların ekmek karnesi alamayacağı duyurularak halk aşı olmaya zorlandı. 1942 
yılında çiçeğe yakalanan 1.871 kişiden 174’ü, 1943’de 12.395 kişiden 1.380’i, 1944’te ise 6.093 
kişiden 678’i ölmüştür. 1945’den sonra çiçek vakaları giderek azalarak yok olmuştur.52 
 
2.1.Aşılama Faaliyetleri ve Aşı Nizamnameleri 

Çiçek salgınları karşısında Osmanlı Devleti’nin aldığı en önemli tedbir, aşı ihtiyacını 
karşılamaktı. Bu sebeple aşılama faaliyetleri çeşitli nizamnamelerle düzenlenmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde çiçek ile mücadele kapsamında düzenlenen ilk nizamname 30 Mayıs 1885’te 
yürürlüğe girdi. Bu nizamname dokuz maddeden oluşuyordu. Buna göre, Osmanlı 
mekteplerinde okuyan bütün öğrencilerin, devlet memurlarının, ilmiye mensuplarının, asker ve 
jandarmaların aşı yapması zorunlu hâle getirilmişti. Yine aşı ve aşı şahadetnamesi bulunmayan 
çocukları okullara kabul eden okul müdürlerinin Ceza Kanunu’nun 254. Maddesi gereğince 
cezaya tabi tutulacakları belirtilmişti. Ancak ihmal edilen birçok ayrıntı bulunmasından dolayı 
bu nizamnameden beklenilen sonuç alınamadı. Yeni bir nizamname hazırlığına başlandı ve 
1894 yılında Osmanlı Devleti’nin ikinci aşı nizamnamesi yürürlüğe girdi.53 Bu nizamnameye 
göre aşı yalnızca tabip, cerrah veya aşıcılar tarafından yapılacaktır. Bir vilayet, liva veya kazada 
çiçek hastalığının görüldüğü hane halkının tamamı aşılanmakla yükümlüydü. Nüfus memurları 
tarafından, her şehir, kasaba, nahiye ve köyde doğan bebekler mahalle meclisine bildirilmek 
zorundaydı. Bunlar idare meclisleri tarafından aşıcılara ihbar edilip ilk altı ay içinde 
aşılatılacaktı. Bir yerde çiçek hastalığı görüldüğünde İstanbul’da belediye müdürleri tarafından 
en yakında bulunan tabip ve aşı memuruna ihbar edilecekti.  Aşısız çocukların sorumlusu 
bölgenin idari amiri olacaktı. Tedbirleri herhangi bir suretle icra etmeyen görevliler ise, iki ay 
memuriyetten mahrum edilecek ve tekrarı halinde azledilecekti.54 Bu yeni nizamnamenin en 
önemli özelliği aşı işlemlerinin kayıt altına alınması yani aşılamaya ait bütün bilgilerin sayısal 
verilere dönüştürülmesiydi. Aşı memurlarının maaşları da ilk defa burada düzenlenmişti. 
Nizamnamenin 22. ve 23. Maddelerinde ise yasaklarla ilgili hükümlere yer verilmişti. Bu 
maddelere göre çocuklarını aşılatmayan kişilere, para cezası uygulanacağı belirtilmiş ayrıca 
variolasyon usulü (insandan insana çiçek aşısı) kesin bir şekilde yasaklanmıştı.55 

1894 Nizamnamesi’nden sonra daha ayrıntılı ve bütün yükümlülüklerin cezalarla 
ilişkilendirildiği yeni bir nizamname 1904 yılında hazırlandı. İşçi ve muhacirlerin de aşı 
yaptırması zorunlu hale getirilerek aşı mükelleflerinin kapsamı genişletildi. Ayrıca aşı 
şahadetnamesi olmayanlar ya da şahadetnamenin yasal süresi geçip aşı yaptırmayan kişiler 
gerekli mercilere ihbar edileceti. Bildirmeyenler veya bu gibi kişileri kendisine bağlı okullara, 
fabrikalara, otellere ve hanlara kabul eden kişiler, Ceza Kanunu’nun 254. Maddesine göre 
cezalandırılacaktı. Daha evvel ki nizamnamelerde olduğu gibi bu nizamnamede de aşı 
uygulamasının cerrah, tabip veya aşı memurları tarafından gerçekleştirileceği ve aşının fayda 
etmediği durumlarda tekrarlanacağı bir kez daha hatırlatıldı. Aşı yaptırmayanlara uygulanan 
cezalar da eskiye nispeten daha çok ağırlaştırılmıştı. Osmanlı Devleti’nde son aşı nizamnamesi 
1915 yılında yayımlandı. Bu nizamname 1904 Nizamnamesinin aksine teferruattan arındırılmış 
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son derece kısa bir metindi. Bu nizamnameye göre, bütün Osmanlı vatandaşları 19 yaşına kadar 
en az üç defa aşı yaptırmak zorundaydı. Bu nizamnamede en çok dikkat çeken konu, her 
maddenin ceza ile ilişkilendirilmesi yönteminden vazgeçilerek, cezai uygulamalardan kısmen 
de olsa arındırılmış olmasıydı. Bu nizamnameden yaklaşık iki yıl kadar bir süre sonra yeni bir 
nizamname hazırlanmış fakat uygulamaya geçirilememiştir.56 

Aşılama faaliyetlerinin ihmal edilmemesi için bir taraftan çeşitli kanunlar düzenlenirken 
diğer taraftan aşılamanın yöntemine de düzenlemeler getirilmiştir. Zira yanlış uygulanan bir 
yöntem nedeniyle aşıdan doğru sonuçlar alınamaması söz konusu olabilirdi. Bu nedenle aşılama 
yapılırken dikkat edilmesi gerekiyordu. Yanlış uygulamaların önüne geçebilmek için aşılama 
yöntemine de belirli kurallar getirildi. Aşı memuru aşıyı uygulamadan önce aşılayacağı bölgeyi 
temizleyecek ve kuruduktan sonra gazlı pamuk ile sarıp hava ile temas etmesine izin 
vermeyecekti. Hijyen kurallarına dikkat edecek, kullanmış olduğu alet ve edevatı dezenfekte 
etmeden başkasına aşı yapmayacaktı. Aşı bıçağı sıcak olmayacak ve alkolle silindikten sonra 
alkolün uçması için bekleme süresi olacaktı. Bundan sonra hafif çizmek sureti ile maya buraya 
yerleştirilecekti. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra memurlar aşılanan kişiyi kontrole gidip aşı ilk 
seferde tutmazsa tekrar uygulanacaktı. Aşı tuttuysa şahadetname doldurulup memur tarafından 
veya din görevlisi, muhtar ile beraber mühürlenecekti. Aşılanan çocuklara aşı şahadetnameleri 
koçanları verilerek ve bunlar yerel idare meclisi tarafından Tıbbiye Nezareti’ne gönderilecekti. 
Şahadetnameler ve koçanlar Tıbbiye Nezareti tarafından aşı müfettişliğine havale edilerek sene 
sonunda müfettiş tarafından istatistik defterine işlenecekti. Bir sene zarfında aşılanmış 
olanların, dikkatsizlikten, hastalıktan, aşının tesirsiz kalmasından dolayı aşısız kalanların ve 
aşısız olarak kasabadan, karyeden geçenlerin isimleri taşra idare meclisleri tarafından bir 
defterde tutularak Tıbbiye Nezareti’ne gönderilecekti.57 Yapılan aşıların üzerinden 8-10 yıl 
geçtikten sonra ikinci aşı zamanının geldiğini Belediyelere, çocukların aileleri ya da 
öğretmenleri bildirilmek zorundaydı.58 Çünkü çiçek hastalığı insana ölünceye kadar bağışıklık 
kazandırırken, çiçek aşısının kazandırdığı bağışıklık on sene sonra kaybolmaktadır. İkinci aşı 
vakti gelen kişilerin, aşılarını aksatması İstanbul’da çiçek salgınlarının tekrarlanmasına neden 
oluyordu. 1894 yılındaki salgınların en önemli sebebi buydu.59 Bu bağlamda Osmanlı Devleti 
XIX. Yüzyıl boyunca aşılama faaliyetlerine önem vermiş ve milyonlarca çocuk aşılanmıştır.60 

 
2.2. Türk Usulü Çiçek Aşısı  

İnek çiçek aşısının keşfedilmesinden önce çiçek hastalığına karşı kullanılan en yaygın 
koruma yöntemi Variolation’du. Bu yöntem, bir hastadan veya yakın bir zamanda variole 
edilmiş bir kişiden alınan materyalle bireyleri aşılama usulüne dayanıyordu. Bu aşılama tekniği, 
yüzyıllarca Doğu’nun farklı antik kültürlerinde yaygın bir şekilde kullanılarak çiçek 
hastalığının kalıcı ve şiddetli sorunlara neden olmadan kolayca atlatılmasını sağlamıştı. 
Örneğin, Çinliler hafif çiçek vakalarından aldıkları kabukları kurutup ezerek sağlıklı çocukların 
burun deliklerine üflemek suretiyle aşılama yapmıştı. Hindistan’da da buna benzer 
uygulamalarla çiçek hastalığına karşı kalıcı bir bağışıklık sağlanmıştı. Hastalığın en çok 
yaraladığı milletlerden birisi de Çerkezlerdi. Sultanın hareminde de olan Çerkez kadınları, 
henüz 6 aylıkken Variolation usulüyle aşılanarak bu hastalığın etkilerinden korunuyorlardı.61 

Doğuda uygulanmakta olan bu Variolation usulü aşılama yöntemi, 1055 yılında Kafkaslara 
dek yayılan Selçuklularla Ön Asya’ya gelmiş ve onlardan Osmanlı Devleti’ne geçmişti. 
Genellikle aşıcı kadınlar tarafından yapılan bu aşı, hafif çiçek çıkarmış bir hastanın yarasından 
alınan apsenin, bir ceviz kabuğu içinde saklanarak kurumaya bırakılması ve mayıs ayında 
gülsuyu ile sulandırılıp kola iğne ile yapılan çiziklere konulması şeklinde uygulanmaktaydı. 
Böylece bekletilerek etkisi hafifletilmiş olan çiçek virüsü, sağlam insana aktarılmış oluyordu. 
Aşının uygulandığı yerde ve yüz bölgesinde sayıları on veya on beşi geçmeyen çiçek çıbanları 
çıkıyor, bunlar hafif olduğu için iz bırakmıyordu. Bu aşılama yöntemini İstanbul’daki Rumlar 
da birtakım farklılıklarla uygulamaktaydı. Örneğin, Türkler kola iğne ile tek bir çizik yaparak 
bu işlemi uygularken, Rumlar alın ortasına, iki kola ya da göğse haç biçiminde çizik yaparak 
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uygulamaktaydı. Buradaki amacın vücutta devamlı duracak dinsel haç işaretinin koruyuculuğu 
arttırdığını düşünmeleri ihtimalidir.62 

Türk Usulü çiçek aşısı (Variolation, çiçekleme) adıyla ünlenen bu yöntemi Avrupa’nın 
öğrenmesi ise, İngiliz elçisi Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) aracılığı ile olmuştur. 
Yüzünde çiçek izlerini taşımakta olan Lady Montagu, Edirne’de bulunduğu sırada çiçek 
aşısının nasıl yapıldığını öğrenmiş hatta beş yaşındaki oğlunu aşılatmıştı. Bu yöntemi, 
Londra’daki arkadaşı Sarah Chisnell’e 1717 yılında mektupla bildirmişti. Lady Montagu, 
küçük oğlunu yazları oturmayı tercih ettiği İstanbul’daki Belgradcık köyünde aşılatmıştı.63 
O’nun, ölümünün ardından 1762 yılında yayımlanan mektuplarında, bu yıllarda görülen çiçek 
hastalıkları ve hastalıklar karşısında yapılanlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Keşfedilen 
aşılanma sayesinde Osmanlı’da çiçek hastalığının bir ehemmiyetinin kalmadığını, birçok yaşlı 
kadının sanatlarının sadece bu aşıları yapmak olduğundan bahseder. Yine aşının mevsimsel 
özelliğine de değinerek en uygun zamanın, sonbaharın başlangıcı olan büyük sıcaklıkların 
geçtiği zamanı gösterir. O vakit geldiğinde aile reisleri, aileleri içinde çiçek hastalığına 
tutulmuş kimse olup olmadığını birbirine sorar ve birkaç aile toplanırlar. Sayıları 15, 16’ya 
çıkınca yaşlı kadınlardan birini çağırırlar, o da bir ceviz dolusu en mükemmel cinsten çiçek 
hastalığının aşısını getirir. Hangi damarın açılması istenildiğini sorar ve aldığı cevaba göre 
büyük bir iğneyle damarı açarak iğnesinin ucu alabildiğince aşıyı buraya yerleştirir. Daha 
sonra yarayı bağlar ve üzerine bir ceviz kabuğu parçası yapıştırır. Lady Montagu aşılamadan 
bu şekilde bahsederken mektubun sonunda da şu cümleyi kullanır, “Bu ameliyenin iyiliğine 
ben o kadar inandım ki, sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. Vatanımı çok sevdiğim için 
bu usulün oraya da gitmesini arzu ederim” demiştir.64 

Türk usulü çiçek aşısı hemen hemen bütün Avrupa’da hatta Amerika’da çiçek hastalığının 
hüküm sürdüğü yıllarda, hastalıkla mücadele etmek için kullanılan ilk metottu. Edward Jenner 
tarafından inek çiçek aşısının (vaccination) bulunduğu 1796 yılına kadar bu yöntem kullanıldı. 
Daha sonra yasaklanarak modern aşı uygulamasına geçildi.65 Avrupa’da aşı yasaklandı ancak 
İngiltere’de Avam Kamarası sebebiyle 44 yıl daha beklenerek 1838 yılındaki büyük çiçek 
salgınından iki yıl sonra yasaklanmıştır. Osmanlı Devleti’nde ise 1894’de yürürlüğe giren ikinci 
aşı nizamnamesinin 23. maddesi uyarınca geleneksel çiçekleme usulü yasaklanmıştır.66 

Jenner usulü aşı İstanbul’da ilk defa 23 Aralık 1800 yılında yapıldı. Şânizâde Ataullah 
Efendi, Miyâr’ül-Etıbba adlı kitabındaki vaccination (inek çiçek aşısı) bölümünün sonunda, 
İstanbul yakınında ve Kâğıthane civarında Ayasağa köyünün ineklerinde sahih çiçek 
bulunduğunu, onlardan alınan maddenin insandan insana nakledilmesiyle binlerce kişinin 
aşılandığını anlatmıştı.67 
 
2.3. Modern Çiçek Aşısının Osmanlı’da Üretilmeye Başlanması: (1892) 

 Osmanlı Devleti’nde çiçek aşısı uygulamasında 18. Yüzyıl’dan 19. Yüzyıl’a gelindiğinde 
dikkate değer değişiklikler yaşanmıştır. 18. Yüzyıl ve öncesinde Osmanlılar tarafından uzun 
dönem kullanılan çiçek aşısı ve aşılama yöntemleri 19. Yüzyılda yerini Jenner metoduyla 
üretilmiş ve Türkiye’de zamanla uygulaması yaygınlaşmış çiçek aşısına bırakmıştır. 18. 
Yüzyıl’da Batı’ya örnek olan Osmanlı Devleti, 19. Yüzyıl’da Batı’yı örnek alır hale gelmiştir.68 

Önceleri modern aşı uygulamasında tereddüt edilse de çıkarılan fetvalar ve yayınlanan 
risaleler ile bu yeni usul aşı kısmen de olsa benimsenmiştir. Bu sebeplerden ötürü Osmanlı 
halkı, 19. Yüzyıl boyunca modern aşı ile geleneksel çiçekleme metodunu birlikte kullanmıştır. 
Bu durum çiçek hastalığı ile mücadelede yetkililerin önünde en büyük engel olmuştur.69 

Osmanlı Devleti’nde 1801 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Jenner usulü aşılama 
yöntemi, 1810 yılında İtalyan Gabbiati tarafından geliştirilmiştir.70 Osmanlı Devleti’nde aşı 
üretimi ile ilgili ilk fikri 1811 yılında Şânizâde Mehmet Ataullah Efendi ortaya atmıştır. 
Şânizâde, kendi araştırmaları ile Ayazağa Köyü’nün hastalıklı inekleriyle böyle bir çalışma 
yapabileceğini ileri sürer, hatta kendi başına birçok kişiye inekten insana çiçek aşısı usulü ile 
aşı uygulamıştır.71 Ancak çalışmalarından sonuç alamamıştır.72 Yaklaşık 26 yıl sonra 1837 
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yılında Hekim İsmail Paşa73 tarafından yerli aşı denemeleri için ikinci girişimde bulunulmuştur. 
1840’da Mekteb-i Tıbbiye’ de aşı uygulamasının parasız olması hakkında irade çıkarılmış ve 
aşıcı yetiştirilmeye başlanmıştır. Yine Hekim İsmail Paşa, 1845’te memleketteki çiçek aşısının 
yozlaştığı kanısına varmış ve Viyana’dan yeni çiçek aşısı getirilmiştir. Çok daha sonraları 1872 
yılında Aşı Enspektörlüğü (Müfettişlik) kurulmuş ve başına Hüseyin Remzi getirilmiştir. Bütün 
bu aşamaların ardından nihayet 1880 yılında Dr. G. Violi tarafından buzağılardan çiçek aşısı 
üreten özel bir müessese kurulmuştur. Telkihhane-i Osmanî’yi oluşturan süreç işte bu şekilde 
ilerlemiştir.74 
 
2.4.  Dr. Giovanni Battista Violi’nin Çiçek Aşısı  

İtalyan Doktor Giovanni Battista Violi (1849-1928), 1880 yılında Beyoğlu Aynalı Pasaj 
No: 15’te, Etablissement Vacciogene adı ile özel bir aşı evi kurarak buzağından çiçek aşısı 
üretmeye başlamıştır. Dr. Violi, kendi icadı olan ve İstanbul’da Hugo Avellis tarafından imal 
edilen bazı aşı aletlerini Chicago Sergisi’ne göndermiş ve sergi idaresi Dr. Violi’yi bir madalya 
ile ödüllendirmişti.75 Aşı enstitüsünde ürettiği taze aşılarla Beyoğlu Belediyesi’ndeki yoksul 
çocukları ücret almadan aşılıyordu. Bu insancıl davranışı nedeniyle Şehremâneti’nin önerisi 
üzerine Osmanî nişanı (4. derece) ile ödüllendirildi.76 

 
2.5.  Aşı Enspektörlüğü (Müfettişlik) ve Telkihhane-i Şahane (Aşı Evi) 

Aşılama faaliyetleri için birçok yöntem uygulanmış ve aşının her bölgeye, her kesime, yaşlı-
genç, çocuk-yetişkin demeden bütün Osmanlı nüfusuna ulaşması için faklı birçok yol denenmiş 
ve aşısız kimsenin kalmaması için büyük bir çaba gösterilmiştir. Bu çabalar kısmen faydalı olsa 
da aşılama faaliyetlerinin aksamaması ve sistemli bir şekilde yürütülmesi için kurumsal bir 
yapıya bağlanması gerekmekteydi. 

1871’de İstanbul’da yaşanan çiçek salgınının ardından Marco Paşa başkanlığında toplanan 
Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye, 5 Mayıs 1872 tarihli toplantısında İstanbul’da bir aşı 
Enspektörlüğü (Müfettişliği) kurulmasını kararlaştırdı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane’nin ilm-i 
hayvanat (zooloji) hocası Hüseyin Remzi Bey’de (1839-1896) bu kuruluşun başına getirildi. 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ ye bağlı olan Aşı Enspektörlüğü’ nün görevi, Avrupa’dan gelen 
aşıların aşı kalemlerine doldurulması ve uzak yerlere zamanında gönderilmesini sağlamaktı. 
Aşılama faaliyetleri başarılı bir şekilde yürütülüyordu. Bu sırada Hüseyin Remzi Bey, kuduz 
aşısını öğrenmek üzere Paris’e gönderilen heyete seçildi. İstanbul’a döndükten sonra, modern 
bir çiçek aşısı kurumu için girişimlerde bulundu.77 Çünkü Avrupa’dan aşı getirilmesi hem 
maddi açıdan masraflı ve zaman bakımından uzun sürüyor, hem de bu aşılar İstanbul’da uzak 
yerlere gidene kadar bozulabiliyordu.78 

Bu girişimler sonunda 27 Temmuz 1892 tarihli iradeyle çiçek aşısı üretmek üzere 
Telkihhane-i Şahane hizmete girdi. Bir süre Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhane’nin tufeylât-ı hayvaniye 
(parazitoloji) laboratuvarında hizmet veren Telkihhane, daha sonra Demirkapı’daki Tıbbiye’nin 
nebatat bahçesinin sağ tarafında yapılan tek katlı binasına taşındı. İstanbul’daki yabancı 
hastaneler ve sefaretler kendi ülkelerinden aşı getirmek yerine Telkihhane’nin ürettiği aşıları 
tercih etmekteydi. 1902 yılında Telkihhane’ den vilayetlere 27.455 aşı tüpü gönderilmişti.79 

Telkihhane-i Şahane’nin adı, II. Meşrutiyet’in ardından resmi kurumlardaki “Şahane” 
sözcüğünün yerine “Osmanî” getirilmesi kuralı gereğince Telkihhane-i Osmanî oldu. 
Telkihhane 1892-1923 yılları arasındaki 22 yılda toplam 7.260.784 tüp çiçek aşısı hazırladı. 
1913’de Telkihhane-i Osmanî müdürlüğüne Dr. Kemal Muhtar (1874-1958) getirildi. Kemal 
Muhtar, çiçek aşısı elde etmek için kullanılmakta olan Kırım buzağıları ve yerli buzağıların 
yerine, ülke koşullarına daha uygun bulduğu manda malaklarını kullandı. Telkihhane, Hüseyin 
Remzi Bey’den sonra; Dr. Şerafettin (Kam) Beyler tarafından yönetildi. Cumhuriyetin 
ilanından sonra İstanbul Telkihhanesi adıyla hizmete veren bu aşı evi, 31 Haziran 1934 yılında 
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kapatılarak Ankara’ya taşındı. Buradaki faaliyetlerine Ankara Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne 
bağlı Çiçek Aşısı Şubesi ismi altında devam etti.80 
 
SONUÇ 

Çiçek hastalığı uzun yıllar boyunca birçok toplumu etkisi altına almış ve bu toplumlarda 
unutulmayacak derin izler bırakmıştır. Bu çiçek salgınları ile birçok toplum gibi Osmanlı 
Devleti de asırlarca uğraşmak zorunda kalmıştır. Özellikle birçok önemli güzergâhın 
kavşağında olan başkent İstanbul, çiçek hastalığından fazlasıyla etkilenmişti. Bu açıdan da 
tedbir, tedavi, aşılama gibi uygulamaların başlangıç merkezi konumunda olmuştur.Osmanlı’da 
çiçek hastalığı ile mücadele geleneksel yöntemlerle başlamış ve modern aşının Avrupa’da 
keşfedilmesiyle birlikte ithal edilen aşılarla sistematik olarak devam etmiştir. 1892 yılında ise 
ilk defa yerli Çiçek aşısı üretilmiş ve salgın bölgelerinden gelen talebe göre taze aşı, aşı kalemi 
veya çoğaltılmak üzere boş aşı kalemi gönderilmiştir. Bu aşılama faaliyetleri şahadetname 
koçanları ile takip edilerek, yılsonuna gelindiğinde istatistik yapılmış ve salgının kontrol altına 
alınamadığı bölgelere müfettiş gönderilerek ayrıntılı raporlar tutulmuştur. 

Aşılama faaliyetleri arttırılarak salgınların önüne geçilmeye çalışılsa da halk, bu konuda 
bilinçsizce davranarak bu amaca gölge düşürmüştür. Çünkü insanlar alışageldiği eski usul ile 
devam etmek istiyor, modern aşıya sıcak bakmıyordu. Yılda bir kez gelen gezici doktorlara 
çocuklarını emanet etmek istemiyorlardı. Eski usul aşının ortaya çıkarabileceği 
olumsuzluklardan da bihaberlerdi. Çünkü eski usul aşı, çiçek virüsünün yanı sıra başka birçok 
hastalığın da insandan insana geçmesine neden olabilmekteydi. Bu konuda halk risaleler ile 
bilinçlendirilmeye çalışıldı ve çıkarılan kanunlarla da korkutularak aşı konusundaki ciddiyet 
ortaya konmak istendi. Bu bağlamda 1885, 1894, 1903 ve 1915 yıllarında çiçek aşısı ile ilgili 
dört farklı nizamname yayınlanmıştır. Modern aşı ile eski usul aşı 1894’te yürürlüğe giren ikinci 
aşı nizamnamesinin 23. Maddesi gereğince yasaklandığı güne kadar birlikte kullanılmıştır.  
1915 yılında yürürlüğe giren son aşı nizamnamesinde ise insandan insana yapılan çiçek aşısı 
“suret-i katiyyede” yasaklanmıştır. 
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Abstract: Real estate valuation is a series of transactions in which the price of a property is 
determined. The accuracy of real estate price determination is important not only for the 
housing sector, but also for the entire economy. For this reason, institutions invest time, 
information and effort into valuing and appreciating the properties they own. When real estate 
valuation is made using traditional methods, the error rate is quite high. Therefore, there is 
strong need to automate the estimation of real estate values using machine learning based 
methods. The aim of this study is to develop models for real estate price prediction using 
different approaches based on machine learning combined with Minimum Redundancy 
Maximum Relevance (mRMR) feature selection algorithm for the city of Istanbul. For this 
purpose, machine learning based Random Forest (RF) and Extreme Gradient Boosting 
(XGBoost) combined with mRMR were used. The dataset was obtained from real estate 
websites by web scraping. The performance of the developed models was evaluated using Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE). The results showed that it was possible with machine 
learning algorithms to predict real estate prices with reasonable error rates.  
 
Keywords: Real Estate, Price Prediction, Machine Learning, Feature Selection 
 

INTRODUCTION 

Throughout history, the main purpose of housing was to protect people from physical impact. 
Today, housing not only fulfills people's housing needs but also provides the opportunity to 
invest and earn. It can be observed that the housing sales, which is one of the most important 
indicators of the real estate sector in our country, continued in the first quarter of 2022. In the 
first three months, 320 thousand houses changed hands, an increase of 21.7% compared to the 
same period last year. 

When buying an apartment, the price of houses is now as important as their equipment. 
Housing prices vary due to the free market economy and there can be large price differences 
even between similar houses in the same city. This situation increases the need for systems that 
estimate prices depending on the characteristics of the house. 

Real estate price prediction is a series of operations that determine the price of a property. 
Real estate appraisers, banks, politicians and homeowners pay great attention to real estate 
prices. The accuracy of real estate prices is very important not only for the housing sector, but 
also for the whole economy. The reason is that the housing sector is in contact with the 
subsectors and at the same time is the solution center for employment and accommodation 
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needs. However, it is difficult to implement and put into practice the real estate valuation in 
Turkey for the following reasons: 

- The difficulty of finding a house whose value should be predicted and a house that can be 
considered of equal value, 
- There are many factors that affect the price of a real estate, and these factors vary depending 
on the region, 
- The excessive number of factors reduces the accuracy of the prediction by reducing the 
accuracy, 
- Real estate sales analysis is a difficult process, 
- There are no precise formulas used by all experts. 
Therefore, it is very important to evaluate the real estate without prejudice in order to make 

the right decisions. Currently, there is no recognized accepted and standardized certification 
procedure for traditional real estate valuation. Real estate price is calculated by comparing 
house prices and house sales. For this reason, the development of a good real estate valuation 
model is important. It fills an important gap in the market and plays an important role in 
increasing the efficiency of the housing market.  

The purpose of this study is to develop real estate price prediction models for the city of 
Istanbul utilizing two approaches. RF and XGBoost were used to develop models in both 
approaches. In the first approach, models were created without feature selection algorithm. In 
second approach, models were developed using different feature sets with mRMR. The 
performance of the developed models was evaluated using MAPE.  

This paper is organized as follows: Section 2 presents related literature. Section 3 provides 
details on dataset generation. Methodology and details of the prediction models are given in 
Section 4. Results and discussion are presented in Section 5. Section 6 concludes the paper. 
 
LITERATURE REVIEW 

In recent years, many studies have been carried out for real estate price prediction. [1] 
developed an Artificial Neural Network (ANN) based model to predict the values of real estate 
in Taranto. The impact of such key environmental conditions that represent a problem related 
to many industrial cities where pollution and landscaping consequences affect the real estate 
market and residential location choices was also analyzed. [2] compared techniques Multiple 
Linear Regression (MLR), ANN and hybrid MLR-ANN to predict real estate valuation. The 
real estate data was obtained from the Attica urban area in Greece. [3] proposed a machine 
learning method to overcome the real estate modeling complexity. The prediction model was 
developed using Multi-Layer Perceptron trained with the Particle Swarm Optimization 
evolutionary algorithm. The performance of the models was evaluated using Mean Square 
Error, Sustainability Index and Willmott’s Index. [4] proposed a real estate valuation system 
that had three parts based on machine learning. Firstly, data was collected from different web 
crawlers. Secondly, feature extraction was used. Finally, ensemble learning to integrate 
different machine learning models in order to improve the model performance further were 
used. The experiments had shown the effectiveness and superiority of model. [5] examined to 
use deep learning-based XGBoost for real estate appraisal by analysing historical sale records 
together with visual content, with online house pictures and by scoring each image from an 
aesthetic point of view to make a house price prediction. [6] explored the usage of ANN to 
predict the housing prices in the city of Eskişehir. The physical characteristics of housing such 
as the size of the apartment, number of rooms, if the apartment is located on the first floor or 
not, were used within the ANN model. The results showed that ANN was an effective method 
to predict the housing prices. [7] evaluated several machine learning models in predicting real 
estate prices using different numeric representations of the property descriptions. [8] developed 
prediction models of real estate auction prices using regression model, ANN and a genetic 
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algorithm. Genetic algorithm model had the best performance. [9] provided a succinct review 
of machine learning techniques such as ANN, Support Vector Machine (SVM) and Linear 
Regression, for predicting house prices. [10] developed a system that helped to find a starting 
price for a property based on geographical variables. For this purpose, Decision Tree Regressor 
(DTR) was used for predicting house prices in Mumbai. The result of this research proved that 
DTR gave an accuracy of 89%. 
 
DATASET GENERATION 

The dataset was obtained from real estate sites by web scraping method. The dataset includes 
26 real estate attributes. The attributes of the dataset and their explanations are listed in Table 
1. 

TABLE I. Attributes in the dataset 

Attribute Name Description 
Price Price of the house 
Type House type 

District District name 
Country County name 

City City Name 
Room Number of rooms 

Livingroom Number of livingrooms 
Bathroom Number of bathrooms 

Floor Number of floors 
Age Age of house 

Heating Type of heating of the house 
NetArea Net area of the house 

GrossArea Gross area of the house 
FloorCount Total number of floors 
FrontSide Whether it is on the front of the building 
BackSide Whether it is on the back of the building 

CloseToSea Proximity to the sea 
BosphorusView Whether the building has bosphorus view 

SeaView Whether the building has sea view 
CloseToMetrobus Proximity to the metrobus 
CloseToMarmaray Proximity to the marmaray 

CloseToMetro Proximity to the metro 
South Whether the building is on the west side 
North Whether the building is on the north side 
West Whether the building is on the west side 
East Whether the building is on the east side 

 

METHODOLOGY 

In this study, two approach were developed for real estate price prediction. In the first 
approach, models were created using RF and XGBoost without mRMR. In the second approach, 
models were developed using RF and XGBoost combined with mRMR. In the second approach, 
10 attributes selected by mRMR are; District, Floor, Age, Heating, Netarea, Grossarea, 
Closetometometrobus, Closetomarmaray, West and East; and 15 attributes selected by mRMR 
are; Type, District, County, Room, Floor, Age, Heating, Netarea, Grossarea, Floorcount, 
Closetometrobus, Closetomarmaray, Closetometro, West and East. The dataset is divided into 
train and test sets by using random split with a ratio of 80-20%. The real estate price prediction 
models were developed using Python and its associated libraries (Sklearn, Matplotlib, Numpy, 
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Pandas). The summary of the methods used for developing the prediction models are given 
below. 

 
Random Forest 

The widely used machine learning technique RF is used to integrate the results of many 
decision trees into a single result. Its adaptability and usefulness, as well as the fact that it can 
solve classification and regression problems, are the reasons for its wide acceptance. To 
anticipate the y-value for each data point, the working logic is to choose how many trees to 
generate for each tree [11].  

 
Extreme Gradient Boosting 

XGBoost is a scalable ensemble method based on gradient boosting that has been shown to 
be a reliable and efficient machine learning problem solver [12]. It is a tree-based algorithm 
that is used for both classification and regression problems. In addition to its unique tree 
creation and pruning method, XGBoost has several built-in optimizations that speed up training 
when working with large datasets. 

 
Minimum Redundancy Maximum Relevance  

mRMR technique ranks the importance of features. When ranking features with mRMR both 
the relevance of the features to the target in question and the degree of reduction between the 
features themselves can be taken into account. A reduced index for a feature means that it strikes 
a better balance between maximum relevance and minimum redundancy [13]. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The performance of the models was evaluated using MAPE.  

The graph of actual and predicted values for first approach are shown in Fig. 1 and Fig. 2.  

Fig. 1. Actual And Predicted Values with RF for the First Approach 
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Fig. 2. Actual And Predicted Values with XGBoost for the First Approach 

 
The graph of actual and predicted values for second approach using 10 attributes selected by 

mRMR are shown in Fig. 3 and Fig. 4. 

 

Fig. 3. Actual And Predicted Values with RF for the Second Approach  
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Fig. 4. Actual And Predicted Values with XGBoost for the Second Approach  

 
Fig. 5. Actual And Predicted Values with RF for the Second Approach 
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Fig. 6. Actual And Predicted Values with XGBoost for the Second Approach 
 

The graph of actual and predicted values for second approach using 15 attributes selected by 
mRMR are shown in Fig. 5 and Fig. 6. 

MAPE's of the models are shown in Table 2.  

TABLE II. MAPE’s of the models 

Method MAPE (%) 

XGBoost without mRMR 18.27 

RF without mRMR 20.28 

XGBoost combined with mRMR (10 attributes selected) 27.12 

RF combined with mRMR (10 attributes selected)  30.85 

XGBoost combined with mRMR (15 attributes selected) 24.61 

RF combined with mRMR (15 attributes selected) 31.45 

 
- In the first approach, XGBoost model has slightly lower MAPE than that of RF model. 
- In the second approach, XGBoost model has 6.84% lower MAPE than that of RF model for 

the case of 15 features selected with mRMR. 
- In the second approach, XGBoost model has 3.73% lower MAPE than that of RF model for 

the case of 10 features selected with mRMR. 
- The use of feature selection algorithm in this problem did not increase the performance of 

the models. 
- For both approaches, XGBoost models have lower MAPE’s than that of RF models. 
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CONCLUSION 

Today, in the housing purchase process, the price of the houses is as important as the features 
they have. Housing prices vary due to the free-market economy and large price differences can 
arise even between similar houses in the same city. In today's situation, real estate value is 
calculated by comparing real estate prices and real estate sales. The development of a good real 
estate valuation model fills an important gap in the market and plays an important role in 
increasing the efficiency of the housing market. For this reason, it is of great importance to 
determine realistic prices for houses. This study proposes real estate price prediction models 
using machine learning for the city of Istanbul. Results show that the real estate price can be 
predicted using machine learning algorithms with reasonable error rates. Another observation 
is that the feature selection algorithm does not improve the performance of the models. 
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Özet: Günümüzde yenilenebilir enerjiye olan talebin artmasıyla fosil yakıtların kullanımının 
azaldığı görülmektedir. Bugünün teknolojisiyle insanoğlunun şebeke elektriğini ulaştıramadığı 
zor arazi koşullarında, güneş panellerinin kullanımı insanlığa büyük bir fayda sağlamaktadır. 
Güneşlenme süresi uzun olan bölgelerde güneş paneli, rüzgâr gücünün fazla olduğu bölgelerde 
rüzgâr türbinleri tercih edilirken bu iki kaynağın hibrit olarak kullanımı ile daha verimli 
sistemler yapılabilmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji ile elektrik üretiminde güç yönetim 
sistemi tasarlanarak, üretim ve tüketimin ihtiyaca uygun şekilde yönetilebilmesi ve kurulan 
sistemde aşırı yüklenmeden oluşabilecek hataların en aza indirilebilmesi mümkün olacaktır. 
Yapılan çalışma ile solar sistemlerde kullanılan komponentlerin çok daha uyumlu çalışmasını 
sağlamanın yanında hava şartlarına ve güneş panelinin mevcut durumuna göre kullanıcıyı 
bilgilendirip sisteme zarar verebilecek aşırı yüklenmelerin de önüne geçilebilecektir. Çalışmada 
tasarlanan kontrol sisteminde, güneş ışınım miktarına göre kullanabilecek enerji miktarı 
belirlenecek ve güneş panellerinin üzerinde toz kaplanması/gölgelenme/güç üretiminin 
yapılamaması vb. durumlarda kullanıcıyı bilgilendirerek uyaracak şekilde tasarım yapılmıştır. 
Son olarak kötü hava koşullarında çekilen elektrik gücünü kısıtlayarak sisteme aşırı 
yüklenmenin önüne geçilerek off-grid sistemlerde kullanılan akülerin aşırı deşarjı 
engellenecektir. Sistem, depo edilen enerjinin tasarruflu kullanılmasını sağlayarak, bir sonraki 
güne daha sağlıklı akülerle, daha uzun süre çalışmaya devam edilmesine katkı sağlayacaktır. 
Bu çalışmada sadece güneş panelleri ile elektrik üretimi yapılan bir sistem için güç yönetim 
sistemi tasarımı tasarımı yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Arduino, PV panel  
 
Abstract Today, it is seen that the use of fossil fuels is decreasing with the increase in the 
demand for renewable energy. With today's technology, the use of solar panels provides a great 
benefit to humanity in difficult terrain conditions where human beings cannot reach grid 
electricity. While solar panels are preferred in regions with long sunshine duration and wind 
turbines are preferred in regions with high wind power, more efficient systems can be made by 
using these two sources as hybrids. In addition, by designing a power management system in 
electricity generation with renewable energy, it will be possible to manage production and 
consumption in accordance with the needs and to minimize the errors that may occur due to 
overloading in the installed system. With this study, besides ensuring that the components used 
in solar systems work much more harmoniously, it will also be possible to prevent overloads 
that may damage the system by informing the user according to the weather conditions and the 
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current state of the solar panel. In the control system designed in the study, the amount of energy 
that can be used according to the amount of solar radiation will be determined and dust coating 
on the solar panels / shading / inability to produce power etc. will be determined. It has been 
designed in such a way as to inform and warn the user in such cases. Finally, by limiting the 
electrical power drawn in bad weather conditions, overloading the system will be prevented, 
and excessive discharge of the batteries used in off-grid systems will be prevented. The system 
will ensure that the stored energy is used economically and will contribute to continuing to 
work for a longer period of time with healthier batteries the next day. In this study, a power 
management system design was made for a system that produces electricity only with solar 
panels. 

Keywords: Renewable energy, Arduino, PV panel 

I. GİRİŞ 

U çalışmada güneş panelindeki kirlilik ve gölgelenme gibi durumları algılayarak bununla 
birlikte meydana gelen güç kaybının etkisi ile birlikte DC-AC dönüşüm sırasında 
kullanılacak olan invertör çıkışının güneş panelinden gelen güce göre doğru orantılı bir 

şekilde kontrol edilmesi için uygulama yapılmıştır. Solar sistemde kullanılacak olan jel tipi 
akülerin, şebekeden bağımsız sistemlerde daha verimli kullanılmasını, sıcaklığın akü ömrüne 
etkisini bunun yanında akülerin deşarj oranlarına göre ömürlerinin ne kadar olduğu tespit etmek 
amacıyla şebekenden bağımsız basit bir solar sistemin kontrolünü sağlayabilmek için, Arduino 
tabanlı kontrol kartı kullanıldı. Yapılan çalışma ile sistemi daha kararlı bir hale getirerek güç 
yönetimi sağlanmaya çalışılacaktır. Şebekeden bağımsız güneş paneli ile enerji üretim 
sisteminin çalışmasında kullanılan akü, invertör, şarj regülatörü, güneş paneli gibi bileşenlerin 
birbirleriyle iletişim içinde olmalarını sağlayacak olan güç kontrol sistemi, sistemin herhangi 
bir noktasında nominal değerlerin altında veya üstünde gelecek olan ölçüm değerlerini derhal 
kullanıcıya bildirerek, gerekirse sistemi koruma amaçlı güç aktarımını keserek aşırı 
yüklenmeden kaynaklanan arızaların önüne geçecektir. Ölçüm ve kontrol sisteminin bu 
çalışması sayesinde sistem bileşenlerinin daha kararlı çalışması sağlanarak ömürlerinin 
uzamasını sağlanacaktır. Tasarlanan sistemde güneş paneli, 12 Volt akü, 12V invertör, şarj 
kontrol regülatörü, Arduino mega, akım sensörü, lcd ekran kullanılmıştır. 
 

II. LİTERATÜR ÖZETİ 

İdeal şartlarda, daima tam şarjda olan ve oda koşullarında tutulan bir akünün sülfatlaşmaya 
maruz kalmayacağı kabul edilmektedir. Yani aküyü dolu tutmak ömrünü uzatıcı bir etki 
sağlamaktadır. Akünün bulunduğu ortam oda koşullarından daha alt seviyede ve üstünde ise 
akü ömrü için risk oluşturur. Aynı şekilde aküyü aşırı deşarj ettiğimizde akünün plakaları 
arasında gerilim farkına sebep olacağından, akünün ömrünü kısaltıcı bir etki meydana 
gelmektedir. Deşarj esnasında pozitif ve negatif plakalarda meydana gelen PbSO4 oluşumu 
plakaların çabuk çökmesine neden olur. Elektrotlara sülfat iyonlarının çökelmesi akü 
içerisindeki asidik yapımın yoğunluğunu azaltarak akü kapasitesinin düşmesine sebep olur. 
Deşarj işlemini yaparken aşırı akım çekilmesi durumunda akü sıcaklığının artması akünün 
ömrünü azaltıcı bir rol oynar. Aküyü etiketin de yazan değerin üzerinde de şarj ettiğimizde 
aküde plakaların zarar görmesi ve ömrünün azalması durumu da görülmektedir [1]. 

Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle son yıllarda çöl kaynaklı tozlarından parçacıklarından yıl 
içinde yoğun aralıklarla etkilenmektedir. Türkiye’yi etkileyen çöl tozlarının en önemli 
kaynakları Sahra, Suriye ve Arabistan Yarımadası'ndaki çöllerdir. Bu çöllerin Anadolu 
Yarımada’sına yakın olmasından ve Batı Rüzgârlarının esiş güzergâhlarında olması gibi 
nedenlerle Türkiye bu çöllerden kaynaklanan tozlardan yılın belli dönemlerinde önemli ölçüde 
etkilenmektedir [2]. 

B
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Güneş panelinin yüzeyinde biriken tozlar cam kapaktaki geçirgenliği azaltır ve bu nedenle 
fotovoltaik hücrelere ulaşan güneş ışınımı miktarında azalmalar görülür [3]. Işınımın azalması 
sonucunda fotovoltaik sistemden üretilen elektrik miktarında % 2-50 kadar bir kayıp meydana 
gelebilmektedir [4]. Şekil 1’de dünyanın farklı bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerinin 
tozlanmadan kaynaklanan günlük enerji kaybı gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Dünyanın farklı bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerinin günlük enerji kaybı [5]. 

  
PV panellerin camlarının üzerine toz birikmesi, güneş ışığının geçirgenliğini azalttığı için 

paneldeki verimin de düşmesine sebep olmaktadır. Bu düşüş toz parçacıklarının büyüklüğü ve 
özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir. Araştırmacıların yaptıkları çalışmada, biriken 
toz miktarı panellerdeki üretimin azalmasının doğru orantıda olmasına sebep olmuştur. Bu 
çalışmada, panelin çıkış güçlerindeki ortalama %1,1 ve ışınlama miktarında da %0,9’luk bir 
azalma görülmüştür. Toz birikimi üst sınırlara kadar arttırıldığında, yaklaşık 5 g/m2 ve 16 g/m2 
toz biriktirme yoğunluklarıyla sırasıyla %11-24 ve %38-53 güç oranlarında azalma 
görülmüştür. Tozların özelliklerinin de geçirgenliği etkilediğini ve farklılıklara sebep olduğu 
anlaşılmıştır. PV camı üzerindeki tozların etkisini belirlemek amacıyla, tüm tozların morfolojik 
analizlerinin yapılabilmesi için mikroskobik spektroskopisi ve elektronik tarama (SEM-EDS) 
kullanarak sonuçları elde etmişlerdir [6]. 

Çok ajanlı, hibrit sistemler için yapılan çalışmada, şebeke bağlantısız fotovoltaik, rüzgâr, 
batarya ve yakıt pilinden oluşan karma güç sistemi için farklı bir güç yönetimi stratejisi 
sunmuşlardır. Enerji akışının sürekliliğini sağlayabilmek ve yakıt pili mebranının işletme 
zamanını artırabilmek için, güç yönetim stratejisi önermişlerdir. Bu strateji temel olarak, 
batarya grubu şarj durumunun en yüksek ve en düşük seviyelerinin yakıt pilinin işletilmesine 
bağlı olarak belirlenmesi esasına dayandırılmaktadır. Önerilen güç yönetimiyle batarya grubu 
enerji verimliliğini (%85’e ulaştırarak) iyileştirmişlerdir [7]. 

Rüzgâr türbini, batarya, yakıt pili ve elektrolizör ünitesinden oluşan karma bir yenilenebilir 
enerji kaynaklı sistem üzerinde yapılan çalışmada yenilikçi bir işletim ve denetim stratejisi 
kullanılmıştır. Bu çalışmada iki seviyeli bir strateji kullanılmıştır. Birinci seviyede güç 
düzenleyen sistem ve enerji yönetimi ile yük ve rüzgar hızına bağlı olarak bireysel alt sistemlere 
uygun olarak dinamik bir işletme referans noktası üretilmektedir. Enerjiyi yöneten ve gücü 
düzenleyen bu sistemde elektrik kesilmesini engellemek için yetersiz enerji depolama 
durumunda yetersiz rüzgâr durumu boyunca da yük durumunu denetleyebilmektedir [8]. 

Natsheh ve arkadaşları, fotovoltaik, yakıt pili ve bataryadan yaptıkları üç enerji kaynağı 
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arasında bir denetleyici kullanarak çevrimiçi bir enerji yönetimi sunmuşlardır. Bu yeni metot 
üç katmandan oluşmaktadır. Birincisi; farklı tip fotovoltaik paneller için en yüksek güç 
noktasını elde edebilmek için oluşturulmuş ileri beslemeli yapay sinir ağlarını içerir. İkinci 
katmanda, şarj/deşarj akımlarını yöneterek ve karma sistem içerisinde gücü dağıtarak 
performansı olması gereken en iyi duruma getirecek bulanık mantık denetleyiciden oluşur. Son 
katmanda ise, en iyi performansa erişmek için yakıt pili ve batarya çalışma noktalarını 
düzenleyen yerel bir denetleyiciden oluşur. Gerçek zamanlı ölçülmüş parametreler ve yük 
profilleri, geliştirilen güç yönetimi için 9 giriş olarak kullanmışlardır. Geliştirilen sistem 
üzerinde yapılan benzetim çalışmalarında, şarj durumu uygun bir seviyede sürdürülebilmiş ve 
farklı çalışma koşulları altında mükemmel bir performans sergilediğini ifade etmektedirler [9]. 

Yapılan çalışmalar genellikle çok bileşenli sistemler üzerinde yapılmış ve bileşenlerin 
özelliklerine göre uygun çalışma durumlarının kontrol edilmesi üzerine yoğunlaşıldığı 
görülmektedir. Bu çalışmada şebeke etkileşimsiz çalışan bir güneş panelinin ışıma, sıcaklık 
durumu ile bataryanın şarj seviyesi, sıcaklığı ve dört seviyede kategorize edilmiş olan yüklerin 
durumuna göre bir kontrol sistemi tasarımı ve uygulaması yapılmıştır. 

 
III. FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİMİ 

A. Güneş Panelleri 

Tarihte ilk olarak elektrik akımının ışık enerjisinin bir reaksiyonu sonucunda ortaya 
çıkabileceğini keşfeden Fransız fizikçi olan Alexandre-Edmond Becquerel bunu insanlığa 
duyurmak amacıyla 1839 yılında bir makale yayınladı. Birçok araştırmacı bu makaleden yola 
çıkarak çeşitli keşifler yaptı ve bu bilgilere katkı yaparak fotovoltaik hücrelerin bugünkü halini 
almasını sağladılar [7]. Yapılan çalışmalar aynı miktarda yüzey alanından daha fazla enerji 
üretmek veya aynı miktarda enerjiyi daha az alandan elde etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 
amaçla monokristal ve polikristal güneş paneli yapıları ortaya çıkmıştır. Yapısı farklı olsa da 
güneş panellerinin elektrik üretmek için hareket eden parçası olmadığından diğer üretim 
sistemleri ile kıyaslandığında daha uygun bir üretim yöntemidir. Hareket eden parçaların 
oluşturduğu sürtünme ve rüzgâr kaybı gibi olumsuzluklar olmadığı gibi üretimi dış devreye 
aktarmak için ark oluşumu gibi dezavantajlı durumlar da söz konusu değildir. Panellerin 
veriminin arttırılması için çalışmalar devam ederken çevresel şartların da uygun hale getirilmesi 
ile daha verimli üretim sistemlerinin yapılması mümkün olabilecektir. 

Günümüzde elektrik enerjisi üretiminde güneşten gelen radyasyonun maksimum %24 
değerlerinde bir bölümü elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. Dönüşümde verimlilik kurulum 
için yapılan yatırım ve harcamaların geri dönüşü için önemlidir. Birçok araştırmacı panel 
verimliliğinin artırılması için panel yüzeyinde soğutma, yarı iletken malzemelerin katkılarının 
değiştirilmesi, optimum açının yakalanması, güneş takip sistemi vb. çalışmalar yapmıştır [10]. 
Bu çalışmalar neticesinde normal fotovoltaik panellere göre %47’ye kadar çıkan verim artışı 
sağlanabilmiştir. Fakat verim artışı ile birlikte maliyet artışı da önemli ölçüde kurulum 
maliyetlerini arttırmıştır [11]. 

Monokristal güneş paneli üretilen ilk güneş panellerinden birisidir. Yapı olarak tek kristalli 
oluşu ve silikonun saflığının fazla olması onu daha verimli hale getirmektedir. Monokristal 
güneş paneli yapılırken Czochraski yöntemi kullanılır. Monokristal güneş panellerinin ömürleri 
diğerlerine göre daha fazladır. Yapısının saflığından dolayı verimleri %24 civarlarında 
olmaktadır. Diğer güneş panellerine nazaran daha az yer kaplarlar fakat üretimlerinin zor oluşu 
nedeniyle daha maliyetli yapıları olmaktadır. Şebekeden bağımlı ve bağımsız sistemlerde 
kullanılabilmektedir. Uzay istasyonlarında yüksek enerjiye ihtiyaç duyulduğu için Monokristal 
güneş panelleri tercih edilmektedir. Monokristal güneş panelleri daha sıcak bölgelerde 
kullanılmaktadır. Bunun sebebi sıcaklıktan kaynaklı olarak panellerdeki verimin düşmesi diğer 
panellere nazaran az olmaktadır. Bu yüzen Monokristal paneller yüksek güç ve dar alan 
koşullarında kullanılacak bir panel çeşididir. Polikristal güneş panelleri, çok hücreli (çok 
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kristalli hücreleri) güneş panelleridir. Yeni teknoloji olarak sınıflandırılan bu panellerin 
maliyetlerini düşürmek amacıyla bileşimlerindeki silikon yapının saflığı azaltılmış ve daha 
uygun fiyatlı hale getirilmişlerdir. Verimlilikleri %15 olan bu paneller piyasada %68 oranında, 
en çok tercih edilen güneş paneli çeşididir [12]. Şekil 2’de bu paneller gösterilmiştir.  
 

           
(a)                                             (b) 

Şekil 2. Monokristal (a) ve polikristal (b) güneş panelleri [12]. 
 
B. Fotovoltaik Sistemler 

Fotovoltaik sistemler güneş ışığını kullanarak doğrudan elektrik üretirler. Güneş ışınlarının 
termal etkisini kullanarak da enerji üretimi yapılabilmektedir. Güneş panelleri ile elektrik üreten 
tesisler genel olarak şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız olarak sınıflandırılabilir. Bu 
sistemlerin tercih edilmesi yer şekillerine, şebekeye uzaklığa ve mevcut imkanlara göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Şekil 3’te fotovoltaik sistem türleri gösterilmiştir [13]. 

 
 

Şekil 3. Fotovoltaik sistem türleri [13]. 
 
Şebekeden bağımsız sistemler genellikle yerleşim yerlerine uzak bölgelere kurulmaktadır. 

Şebekeye bağlantısı olmayan bu gibi yerlerde enerji talebini karşılayan sistemlere şebekeden 
bağımsız sistemler denilmektedir. Bu sistemler ile şebekeye bağlı olarak çalışan birçok cihazın 
elektrik ihtiyacını karşılanırken, kullanılan elektrik depolama elemanına (akü) ve yükün 
çeşidine göre değişik şekillerde dizayn edilebilmektedir. Alternatif akım gerektiği durumlarda 
bu sistemlere evirici eklenerek doğru akımdan alternatif akım elde edilmiş olur. Doğru akım 
220 V, 50 Hz’lik sinüs formuna çevrilerek standart olarak üretilmiş olan ev aletlerinde 
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kullanılır. Şebekeden bağımsız sistemler iletişim, denizcilik, gözetleme kuleleri, 
kara/deniz/hava yollarında ve şebekeden uzak birçok alanda kullanılmaktadır. Şekil 4’te 
şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemin şeması gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistem blok şeması. 
 
Şebekeye bağlı sistemler, elektrik şebekesine bağlabilecek şekilde tasarlanırlar.10 kW 

üzerinde yüksek güçlerde yapılan bu sistemler, daha çok enerji ihtiyacı olan bölgelerde 
kullanılırlar [13]. Tesis edildikleri yerde, enerji ihtiyacı olan saatlerde enerji tüketiminden 
fazlasını şebekeye aktararak şebekeyi rahatlatmak amaçlı kullanılırlar. Üretilen elektrik 
konutun elektrik ihtiyacını karşılarken fazlasını çift yönlü sayaç ile şebekeye satarak gelir 
edilmesini sağlar. Yeterli elektrik üretilmediği durumlarda ise şebekeden güç çekilir. Bu sayede 
çift yönlü alışveriş yapılmış olur. Ay sonunda verilen ve alınan güç miktarları hesaplanarak 
elektrik faturası belirlenir. Aşağıdaki Şekil 5’te şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemin şeması 
gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistem blok şeması. 
 

Farklı ihtiyaçlar ve değişik proses şartlarına göre tasarlanmış sistemler de vardır. Direk bağlı 
sistemler şebekeden bağımsız sistemlerin en basit halidir. Bu sistemlerde akü kullanılmaz. 
Panellerden gelen doğru akım direk yüke bağlanarak sisteme enerji verilir. Bu gibi sistemler 
genelde tarımsal işlemlerde kullanılmaktadır. Şekil 6’da güneş paneli ile sulama sistemi 
gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Güneş panelinden direk beslenen su pompası. 
 
C. Enerji Depolama Sistemleri 

Güneş panelleri ile gündüz vakitlerinde üretilen enerjinin gece kullanılabilmesi için 
depolanması gerekmektedir. Enerjinin depolanması için farklı sistemler kullanılmakla birlikte 
fotovoltaik sistemlerde aküler tercih edilmektedir. Fotovoltaik sistemlerde kullanılan 
akülerden, yüksek şarj/deşarj verimi, derin elektrik çekimi, hızlı şarj, düşük maliyet ve uzun 
ömür beklentisi beklenmektedir. Bu sistemlerde, otomobillerde kullanılan kurşun asit aküler 
tercih edilmezler. Bunun sebebi şarj olduklarında asit gazı çıkışı fazla oluşu ve deşarj 
oranlarının çok düşük olmasındandır. Bu tarz akülerin yerine solar sistemlerde Jel aküler tercih 
edilmektedir. Çalışma sıcaklığı, şarj/deşarj akımlarındaki büyüklük akü performansını ciddi 
olarak etkilemektedir. Akülerde bulunan iç direnç sebebiyle şarj ve deşarj işlemlerinde kayıplar 
yaşanmaktadır. Akünün iç kısmında bulunan direnç aşırı akımlarda akünün ısınmasını sebep 
olarak veriminin düşmesine sebep olmaktadır. Hızlı ve yavaş deşarjda akünün kapasite oranları 
çok değişmektedir [13]. Şekil 7’de akünün kapasitesine göre farklı durumlar için deşarj eğrileri 
gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Deşarjın akü kapasitesine etkisi [13]. 
 

D. İnvertörler 

İnvertörler doğru akımı (DC), şebekeye uygun frekansta alternatif akıma (AC) çeviren 
cihazdır. Güneş enerjisi sistemlerinde doğru akım üretildiği için üretilen bu enerjinin akülerde 
depolanması gerekir. Akülerde depolanan 12V, 24V veya 48V doğru akım (DC) invertör 
yardımı ile temiz saf sinüs formunda monofaze 220V veya trifaze 380V AC gerilime 
dönüştürülür. İnvertörleri temel olarak modifiye sinüs ve tam sinüs olmak üzere iki farklı 
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şekilde üretilmektedir. Modifiye sinüs invertörler tam sinüs invertörlere göre çıkış sinyali kare 
pals, yani şebeke gerilimine benzer olarak AC dalga üretmektedir. Daha düşük maliyetli 
invertörler üretebilmek için tercih edilen bu tip yapıların teknolojik cihazlarda kullanılması 
tavsiye edilmemektedir. Çünkü taklit dalga formu (kare pals) cihazların ısınmasına sebep olarak 
ömürlerini azaltmaktadır. Tam sinüs invertörler ise şebeke elektriğinin birebir aynısını 
üretebilmektedirler. Dolayısıyla kullanılması önerilen invertörler tam sinüs invertörlerdir. 
Fiyatlarının fazla olması nedeniyle modifiye sinüs invertör kullanılmasını arttırmaktadır. Şekil 
8’de modifiye sinüs ve tam sinüs invertörün çıkış sinyalleri verilmiştir [14]. 

 

 
Şekil 8. Modifiye sinüs invertör ve tam sinüs invertör dalga formları [14]. 

Akıllı invertörler şebekeden bağımsız ve şebekeye bağımlı sistemlerde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Akıllı invertörlere akıllı denmesinin sebeplerinden en önemlisi iç kısmında 
voltaj regülatörleri barındırmasıdır. Yani solar enerji sistemlerinde daha kararlı bir yapı ve 
yerden tasarruf sağlamaktadır. İkinci özel yapısı ise dışarıdan sisteme ek güç kaynakları 
eklenebilmesidir. Örnek olarak hibrit bir şebekeden bağımsız sistemi kolayca yapılabilmektedir 
[14]. 

 
E. Şarj Kontrol Cihazı 

Şarj kontrol cihazı, akü ve panel arasında bulunan, akülerin verimli olarak şarj edilmesini 
sağlayan ve akülerden panellere gidebilecek ters akımları önleyen şebeke bağlantısız PV 
sistemler için oldukça önemli bir cihazdır. Devresinde bulunan transistörler anahtarlama görevi 
yaparak, panellerin gerilimi akü geriliminden yüksek olmadıkça herhangi bir akım geçişine izin 
vermez. Akülü solar sistemlerin en önemli materyallerinden biridir. Güneş panellerinin direk 
akülere bağlanması, şarj gerilimin üstünde olmasından aküye zarar vermektedir. Aynı şekilde 
şarj işlemini doğrudan bağladığımızda kesemeyeceğimizden dolayı akü sürekli şarjda kalır, 
dolayısıyla akü plakaları yıpranır veya akü sıcaklığı artarak patlamalar gerçekleşebilir [15]. 

 
MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada tasarımı yapılan fotovoltaik sistemde aşağıdaki bileşenler kullanılmıştır. 

 Güneş paneli 
 Şarj kontrol regülatörü 
 Akü 
 DC-AC evirici 
 Yük  
 Kontrol Sistemi 

 
Sisteme eklenen kontrol sistemi şebekeden bağımsız fotovoltaik bir sistemin kararlı 

çalışmasını sağlamaktadır. Şekil 9’da tasarımı yapılan şebeke bağlantısız fotovoltaik sistem 
gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Güç kontrol sistemi ilave edilen şebeke bağlantısız fotovoltaik sistem. 

Uygulama çalışmasında gerekli olan parçalar temin edildikten sonra uygun şekilde 
bağlantıları yapılmış sistem oluşturulmuştur. Projeye iç komponentleri yerleştirildikten sonra 
güneş paneli bağlantısı yapılarak Arduino yazılımı eklenmiştir. Şekil 10’da görülen deney 
düzeneği üzerinde bulunan A, B, C, D portlarından güç kontrolü sağlanarak fişlere takılan 
yüklerin kullanım önceliğine göre kontrolü sağlanmıştır. A portu aydınlatma, B portu 
televizyon, C portu buzdolabı ve D portu diğer çeşitli yüklerin bağlanacağı portu temsil 
etmektedir. Bu portlardan A, B, C temel ihtiyacı temsil ederken, D portu tercihe göre 
kullanılmaktadır. Bu sistemin temel olarak D portunun uygun koşullar sağlandığında açılıp 
kapanması ve portların akü gerilimine göre, şarj durumu ve sıcaklığına bağlı olarak yüklerin 
öncelik sırasına göre devreye alınmasıyla, akü durumunu en iyi şekilde kontrol etmektedir. A 
portunun aydınlatma olarak seçilmesi, en temel ihtiyaç olarak aydınlatmanın olmasından dolayı 
akü bitene kadar en son devreden çıkarılacak port bu yüzden A portudur. 

 
Şekil 10. Tasarımı yapılan güç kontrol sistemi düzeneği. 

Bu çalışmada besleme için 25 W monokristal güneş paneli, depolama için 12V 7A mini 
akü, kontrolör olarak Arduino Mega, kontrol devresinde 4 kanal role kontrol kartı, 150 W 
modifiye sinüs invertör, invertörün çektiği akımı ölçmek için akım sensörü, ışık miktarını 
ölçmek için LDR,  akü şarjını otomatik kesmek için 10 Amper mosfet çıkışlı PWM şarj kontrol 
cihazı, sistemin ve akünün sıcaklığını ölçmek için LM35 entegre sıcaklık sensörü ve bu 
elemanların yerleştirilmesi için 300x200x125 mm ölçülerinde ABS pano kullanılmıştır. 
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DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Kontrol sisteminin çalışma prensibi güneş, güneş paneli, akü, invertör gibi sistemin 
komponentlerinden gelen verilerin ölçüm sonuçlarına göre sistemin ne yapılacağına karar 
vermesine dayanır. Örneğin hava durumunun bulutlu olması durumunda güneş şiddetinin az 
olmasından dolayı sistemdeki fiş portlarının kullanım izni akü durumunun gücüne bağlı olarak 
kademeli olarak açılıp kapanmaktadır. Portların çalışması Arduniodan bilgi alan röle kartı 
üzerinden kontrol edilmektedir. Kontrol kartı üzerinde bulunan röleler sayesinde sistemin enerji 
portlarını açıp kapayarak olağan üstü durumlarda sisteme bağlı olan yükleri devre dışı 
bırakmaktadır. Şekil 11’de güç kontrol sisteminin komponentleri gösterilmiştir. 

 
Şekil 11. Güç kontrol sistemi şeması. 

Havanın güneşli olması ve akülerin tam şarjlı olması durumunda bütün portlar çıkış 
vermektedir. Hava bulutlu olduğu durumlarda sistem güneş panelinden gelen akımı okuyarak 
güneş panelinden gelen akımın istenilen değerin altında olması durumunda, güneş ışığı istenilen 
değerin altında olduğu için sistem havayı bulutlu olarak değerlendirir. Bu durumda güneş paneli 
aküyü besleyemediği için burada güç kontrol sistemi devreye girerek elektrik tasarrufu için 
sadece A, B, C portlarını açarak D portundan yapılacak olan aşırı harcamayı engellemiş olur. 
Şekil 11’de portların havanın bulutlu olması durumunda çalışması görülmektedir. 

 

Şekil 11. Bulutlu havada A, B, C ve D portlarının durumu.  

Gece olduğunda sistem, LDR ile ölçülen ışık şiddetinin azalmasıyla ve panelden herhangi 
bir akım gelmediğinden gece olduğunu algılayarak yine aynı şekilde A, B ve C portlarını açarak 
tasarruflu kullanım sunarak akü kapasitesine göre kullanıma izin vermektedir. Şekil 12’de gece 
olması durumunda verilen uyarı görülmektedir. 
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Şekil 12. Gece modu algılandığında verilen uyarı.  

Akü sıcaklığı sistemin takip ettiği çok önemli bir durumdur. Akü sıcaklığının yükselmesi 
akünün kapasitesini ve çalışmasını etkilediği için sistem akü sıcaklığının artmasıyla hemen Lcd 
ekrandan uyarı vermektedir. Aynı zamanda zil üzerinden ses çıkartarak sesli bir uyarıda 
verilmektedir. Bunun yanında tüm portları kapatarak akım çıkışını keserek aküyü korumaya 
almaktadır. Şekil 13’te sıcaklık limit değerleri aşıldığında LCD ekrandan verilen sistem akü 
sıcaklık uyarısı görülmektedir. Bu uyarı verildiğinde tüm portlar pasiftir. 

 
Şekil 13. Akü sıcaklığı limitleri geçtiğinde verilen uyarı.  

Portlardan çekilen akımın invertör tarafından karşılanmasından dolayı invertör sıcaklığı 
takip edilmesi gereken en önemli parametrelerden biridir. Akünün invertöre vermiş olduğu 
gücün aşırı kullanımıyla invertör ısındığında sıcaklık tehlikeli noktaya geldiğinde sistem tüm 
portları kapatarak güç çıkışını kesmektedir. Bu durumda LCD ekranda Şekil 14’te görülen uyarı 
görülmektedir. 

 
Şekil 13. İnvertör sıcaklığı limitleri geçtiğinde görülen uyarı.  

 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Yapılan tüm deneyler sonucunda elde edilen verilerden sistemin kararlı bir şekilde gücü 
kontrol ederek gerekli korumayı yaptığı ve akü tarafında tasarruf sağladığı görülmüştür. Işıma 
miktarı ve buna bağlı olarak üretilen enerjiyi ölçerek akünün şarj seviyesi, invertör ve akün 
sıcaklığına bağlı olarak hangi yüklerin besleneceğine başarılı bir şekilde karar verilmesi ile 
istenilen sonuçlara büyük oranda ulaşılmıştır. Bununla birlikte kontrol sistemi için yapılan 
yazılımın daha verimli ve stabil çalışabilmesi için farklı hava koşulları ve değişik çalışma 
şartları için farklı günlerde değişen hava koşullarında sistemin çalışması kontrol edilerek 
yazılımda gerekli değişiklikler yapılıp sistem tarafından verilen tepkilerin daha başarılı olması 
sağlanmıştır. Bu çalışmada tasarlanan kontrol sistemi piyasada kullanılan şebekeden bağımsız 
fotovoltaik sistemlere kolayca entegre edilebilir. Entegre edilen sistemde güç tasarrufu 
sağlamanın yanında oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesi ile piyasada görülen bir 
eksikliği de gidererek bu ürünlerin katma değerini arttırabilecektir.  

Bu sistemin geliştirilmesi için sonraki çalışmalarda, hibrit bir sistem için rüzgâr türbini vb. 
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elektrik üreten bileşenler ilave edildiğinde sistemin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kontrol 
sistemi tasarımı üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca sisteme sezgisel algoritmalar veya yapay zekâ 
eklenerek öğrenen ve kendi kendine karar verebilen bir yapı da meydana getirilebilir. 
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Özet: Günümüzde otomotiv, savunma ve havacılık endüstrisinde daha kompakt, daha hafif ve 
daha verimli parçaların tasarımına yönelik çalışmaların önemi artan rekabet, artan enerji ve 
hammadde sıkıntıları ve artan müşteri beklentileri nedeniyle daha da önemli hale gelmiştir. Bu 
çalışmanın amacı geleneksel üretim metotlarıyla üretilen bir yakıt soğutucusu yerine, eklemeli 
imalat yöntemleriyle üretilebilen daha hafif ve daha yüksek performanslı bir hava soğutmalı 
yakıt soğutucusu geliştirebilmek için yapılacak deneysel çalışmalara yönelik bir altyapı 
oluşturmak, mevcut eşanjörler üzerinde nümerik analizler yapmak ve geliştirilecek eşanjör için 
bu modeli doğrulayarak farklı koşulların denenebilmesi için nümerik bir model oluşturmaktır.  
Buna göre çalışmada mevcut eşanjörün ve geliştirilen eşanjörün performansının ölçülebileceği 
bir deney tesisatı kurulmuştur.Test edilecek eşanjör bir rüzgâr tüneli içerisine yerleştirilmiş, 
farklı hava debisi uygulanabilecek şekilde çalışabilen bir fan konumlandırılmıştır. Hava hızı ve 
basınç düşümü hassas bir şekilde ölçülebilmektedir. Yakıt yerine ısı transfer yağı kullanılmış, 
sıcaklıkların 110 °C’ye çıkarılabilecek şekilde bir sirkülasyon sistemi kurulmuştur. Bu sayede 
yakıt tarafında istenen debi ve sıcaklık ayarlanabilmektedir.  

Nümerik çalışmalarda ise mevcut ısı değiştiricisi hava tarafı ve su tarafı modellenerek 
performans analizlerine tabi tutulmuştur. Deney tesisatı kurulan yakıt soğutucu üç boyutlu 
olarak modellenmiş,sıcak ve soğuk akışkan aynı anda modellendiği  HAD analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerde iki farklı türbülans modeline göre sonuçlara 
ulaşılmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Hava hızına bağlı ısı transferi, katı yüzeydeki ortalama 
sıcaklık ve hava tarafı basınç düşümleri belirlenmiştir.  

Gerçekleştirelecek deneyler ve gelecek çalışmalar ile kompakt, daha hafif ve daha etkin ısı 
transferinin gerçekleştiği, eklemeli imalat metotlarıyla üretimi uygun araç soğutma 
sistemlerinde kullanılabilecek  bir ısı değiştiricisi modeli sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler— Eklemeli imalat, İnsansız Hava Aracı, Yakıt Eşanjörü, Isı Transferi, 
Basınç Düşümü,Hava kanatçığı,HAD 
 
Abstract: Today, the importance of studies on the design of more compact, lighter and more 
efficient parts in the automotive, defense and aerospace industries has become more important 
due to increasing competition, increasing energy and raw material shortages and increasing 
customer expectations. The aim of this study is to create a basis for experimental studies to 
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develop a lighter and higher performance air-cooled fuel cooler that can be produced by additive 
manufacturing methods instead of a fuel cooler produced by traditional production methods. 
It is to make numerical analyzes on a heat exchanger manufactured by traditional methods and 
to verify this model for the heat exchanger to be developed and to create a numerical model for 
testing different conditions.methods, to make numerical analyzes on existing heat exchangers 
and to validate this model for the heat exchanger to be developed. is to create a numerical model 
for testing different conditions. Accordingly, an experimental setup was established to measure 
the performance of the existing heat exchanger and the developed heat exchanger, and 
numerical studies were carried out to compare different geometries under different conditions. 
The heat exchanger to be tested is placed in a wind tunnel and fan that can operate in a way that 
different air flow rates can be applied is positioned. Air velocity and pressure drop can be 
measured precisely. Heat transfer oil has been used instead of fuel, and a circulation system has 
been established so that temperatures can be increased to 110 °C. 
In numerical studies, the air side and water side of the existing heat exchanger were modeled 
and subjected to performance analysis. In numerical analysis, results were obtained and 
compared according to two different turbulence models. The heat transfer depending on the air 
velocity, the average temperature and pressure drops on the solid surface were determined by 
numerical analysis. 
A heat exchanger model that can be used in vehicle cooling systems suitable for production 
with additive manufacturing methods, where more compact, lighter and more efficient heat 
transfer is realized, will be presented with the experiments to be carried out and future studies. 
 
Keywords- Additive Manufacturing, Unmanned Aerial Vehicle, Fuel Heatexchanger, Heat 
Transfer, Pressure Drop, Air fin,CFD, 
 
I. GİRİŞ 

Bu çalışmada mevcut ısı değiştiricisinin ısıl ve hidrolik performansının ölçülebileceği bir 
deney tesisatı kurulmuştur. Deney sisteminde soğutucu akışkan olan hava sıcak akışkanın 
geçtiği borular etrafında konumlandırılacak kanatlar ve boru üzerinden geçerek  soğutma 
işlemini gerçekleştirecektir. Deneysel çalışmanın yapılacağı rüzgâr tüneline sabitlenecek olan 
ısı değiştiricisi üzerinden farklı hava hızlarında ölçümler alınarak ısı transferi performansı ve 
basınç kaybı değerleri hesaplanacaktır.  

Nümerik çalışmalarda ise mevcut ısı değiştiricisi hava tarafı ve akışkan tarafı modellenmiş 
ve ısı transferi performansı incelenmiştir. Literatürde hava ve akışkan tarafının modellendiği 
nümerik çalışmalar, sadece hava tarafının yada akışkan tarafının modellendiği çalışmalara göre 
daha azdır. Kurulan deney sisteminin ve nümerik çalışmalarının nihai amacı, kompakt, daha 
hafif ve daha etkin ısı transferinin gerçekleştiği, eklemeli imalat ile üretime uygun insansız hava 
araçları yakıt soğutma sistemlerinde kullanılabilecek  bir ısı değiştiricisinin tasarlanmasıdır. 

 
II.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatürde ‘’Printed Circuit Heat Exchanger’’(PCHE) ile ilgili ısı transferi ve basınç 
düşümünün incelenmesine yönelik birçok çalışma yapılmış ve farklı korelasyonlar önerilmiştir. 
Bu araştırmaların çoğu düz kanal, dalgalı (zikzak) kanal, S-şeklinde kesitli kanal vb. 
geometrilerin PCHE'lerin termal-hidrolik performansları üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. 
Mevcut literatür sonuçlarına göre; trapezoidal, sinüzoidal ve üçgen kanal tabanlı PCHE'lerde 
bükülme konumları ve akış ayrımlarındaki ters akıştan dolayı daha yüksek basınç kaybı 
gerçekleştiği ve düz bir kanaldan daha iyi ısı transfer performansına sahip olduğu 
görülmektedir. PCHE'ler, enerji üretimi, kimyasal işleme ve petrol ve gaz endüstrileri gibi 
çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

Seung Yeob Lee vd. [1] yaptıkları çalışmalarında geleneksel zikzak tipi PCHE'nin 
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performansını artırmak için düz kanal ile yeni bir zikzak kanal tabanlı PCHE önermişlerdir. 
Elde ettikleri sonuçlar yeni tasarlanan 1 mm düz kanalın ısı transfer özelliğinin zikzak 
kanalınkine benzer olduğunu, ancak hacim verimlilik faktörünün geleneksel zikzak tipi 
PCHE'den %26-28 daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ma T. ve arkadaşları [2] zikzak 
kanalları olan bir PCHE'yi araştırmış, önerdikleri zikzak kanalı profilinin PCHE'nin ısı transfer 
performansını %85'e kadar arttırdığını göstermişlerdir. S.M. Lee ve K.Y. Kim [3], akış 
kanalında yay şeklindeki çıkıntılara sahip PCHE'nin ısı transfer performansını arttırdığını 
bildirmiştir. Lee ve arkadaşları [4], zikzak kanallı çift yüzlü bir PCHE'nin optimizasyon 
çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre zikzak kanalların PCHE'nin ısı 
transfer performansını arttırmasına rağmen, zikzak tipi PCHE'nin basınç düşüşü yüksek kütle 
akış hızlarında dikkate alınacak seviyede artmaktadır. Bu sorunu çözmek için Tsuzuki ve 
arkadaşları [5] S-şekilli bir PCHE sunmuşlardır. Aynı ısı transfer performansıyla, S-şekilli 
kanalın basınç düşüşünün zikzak kesitli kanalın beşte biri kadar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
David Saltzman [6] ve arkadaşları havacılık sektöründe kullanılan standart bir soğutucu üzerine 
çalışma yapmıştır. Çalışmada temel standart soğutucu ile karşılaştırmak amaçlı farklı bir kanat 
geliştirilmiştir. Geliştirilmiş hava kanatlı soğutucu eşanjör, eklemeli imalat ve geleneksel imalat 
yöntemleriyle üretilmiş ve ısı transferi ve basınç düşümü açısından karşılaştırılmıştır. 
Geliştirilmiş kanat ile üretilen yeni soğutucu ısı transferi açısından %10 daha yüksek 
performansa sahiptir, ancak daha yüksek basınç kaybı oluşmaktadır. Ayrıca standart 
soğutucuya göre daha ağır bir ürün ortaya çıkmıştır. 

Xiang Zhang [7] ve arkadaşları yaptıkları CFD çalışmasında üç farklı kesitte (airfoil, 
dikdörtgen, konik kesitli) panjurlu hava kanatlarını ısı transferi ve akış performansı açısından 
karşılaştırmışlardır.Isı transfer ve akış performansını daha da iyileştirmek için panjur açısı (θ) 
23, 26 ve 29 ve panjur uzunluğu (Fl) sırasıyla 1,2 mm, 1,4 mm ve 1,6 mm olacak şekilde 
toplam on beş senaryo  için simülasyon çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda airfoil 
profilli kanat geometrisinin θ = 23 ve Fl = 1,2 mm parametreleri ile  en yüksek ısı transferi 
sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka çalışmada ise Miftah Altwieba [8] ve arkadaşları bir ısı 
eşanjörünün kanatçık aralığı ve enine boyuna hatvelerinin etkisini incelemek için üç boyutlu 
CFD analizi gerçekleştirmiştir. CFD modeli deneysel çalışma ile karşılaştırılarak 
doğrulanmıştır. Elde edilen veriler ile ±%10 hata bantları içerisinde Fanning ve Colburn 
sürtünme faktörleri için yeni korelasyon türetilmiştir. Ngoctan Tran ve Chi-Chuan Wang [9] 
yaptıkları çalışmada, düz borulu bir radyatörün hava tarafındaki ısıl performansını optimize 
etmek için kanat tipleri, kanatçık aralığı, kanatçık kalınlığı ve panjur açısı olmak üzere dört 
parametreyi sayısal olarak incelemiştir. Bu çalışmaya göre termal performansın kanatçık 
kalınlığı, kanatçık aralığı ve kanat tiplerinden önemli ölçüde etkilendiği bulunmuştur. Panjur 
açısının 0°'den 27°'ye çıkarılmasıyla termal performansın önemli ölçüde arttığı ancak panjur 
açısının 27°'den 40,5°'ye yükseltilmesiyle daha az artış sağlandığı görülmektedir. S.H. 
Habibian, Ali Mostafazade ve arkadaşları [10] içten yanmalı motorlu bir otomobilin 
radyatöründeki havanın ısı transferi ve basınç düşüşünü incelemiştir. Radyatör hava tarafı 
kanatçık yapısında panjurlu, üçgen girdap üreteci ve dikdörtgen girdap üreteci olmak üzere 3 
farklı tipte kanat modellenmiş ve düz kanatçık tipiyle karşılaştırılmıştır. Panjurlu kanadın diğer 
kanatçıklara göre en yüksek ısı transfer hızına sahip olduğunu ve düz kanatçıkla 
karşılaştırıldığında bunu %24,6'ya kadar iyileştirdiğini; ancak hava tarafı basınç düşüşünün 
%67,7 arttığı sonucuna ulaşmışlardır. V.P. Malapure [11] ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 
kompakt ısı eşanjörlerinde panjurlu kanatçıklar ve düz borular üzerindeki akışkan akışı ve ısı 
transferi özelliklerinin sayısal olarak incelenmesi sunulmaktadır. Farklı panjur hatvesi, panjur 
açısı, kanat hatvesi ve boru hatvesi ile farklı geometriler ve farklı Reynolds sayıları için 
simülasyonlar yapılmıştır.Sonuçlar deney ile karşılaştırılmış ve iyi bir uyum gözlenmiştir.  

Özet olarak literatür incelendiğinde eklemeli imalat yöntemleriyle kanat geometrisi 
geliştirilerek, ısı transferi performansını artırmaya yönelik çalışmalar çoğunluktadır. 
Çalışmalardan otomotiv ve havacılık sektörüne yönelik daha hafif bir eşanjörün geliştirilmesi 
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ve üzerinde optimizasyon çalışmalarının yapılması için hala açık bir alan olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle yapılacak nihai çalışmada hava tarafı kanatçık geliştirilmesine yönelik araştırmalar 
yapılacak, eklemeli imalat ile üretim yöntemlerine uygun daha hafif, daha kompakt ve verimli 
bir tasarım üzerinde çalışma gerçekleştirilecektir. Literatürde incelenen birçok çalışmada ortaya 
çıkarılan ürünlerde ısı transferi açısından performansın iyileştiği, bunun yanında basınç 
düşümünün de arttığı görülmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmada basınç düşümü de dikkate 
alınarak, bu iki parametre açısından optimum tasarım ile deneysel çalışmalar yapılacaktır. Bu 
çalışmada ise söz konusu nihai çalışma için altyapı oluşturacak deney sistemi oluşturulmuş ve 
kapsamlı bir nümerik çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 
III. SAYISAL ÇALIŞMALAR 

Mevcut soğutucunun tasarımı, ısı transfer kapasitesi ve basınç düşümü hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği yöntemi ile incelenecektir. Şekil 1’de mevcut soğutucu ve soğutucunun alt 
parçaları gösterilmektedir. Mevcut yakıt soğutucu U-akış tipinde bir kompakt soğutucudur. 
Geleneksel bir kompakt ısı değiştiricisi akışkanın giriş-çıkış yaptığı ve küçük kanallara ayrıldığı 
manifoltlar, kanallar ve hava kanatçıklarından oluşur. Mukavemet sağlamak ve karşılıklı iki 
manifoldu (tank)  birbirine sabitlemek için ise son plakalar kullanılır. 
 

 
Şekil 1 Yakıt Soğutucu 3B Model Gösterimi 

Isı değiştirici tasarımında önemli parametrelerden birisi ısı transfer alanıdır. Isı 
değiştiricilerdefarklı kanatçık ve kanal geometrileri kullanılarak ısı transfer alanını artırarak ısı 
transferi kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanal ve kanatçık geometrileri sonucu ısı 
transfer kapasitesi belirlendikten sonra, ısı değiştiricide hava ve soğutma suyu basınç düşümü 
hesaplanmalıdır. Geometrideki değişiklikler basınç kaybını etkilemektedir. 
Kompakt ısı değiştiricileri, akışkanlarından en az birisi gaz olan ve tipik olarak birim 
hacimdeβ>700 (m2/m3) bir ısı geçiş yüzey alanı olan ısı değiştiricileridir. 
Isı değiştiricisinde ortam havasına olan toplam ısı transferi ve basınç düşümü nün 
hesaplanmasında boyutsuz sayılar Reynolds sayısı (Re), Nusselt sayısı (Nu), Prandlt sayısı, 
Stanton sayısı ve sürtünme faktörü (f) aşağıda Tablo 1‘de ifade edilmektedir. 
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Tablo 1 Denklem Tablosu 
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Isı değiştiricilerde basınç düşüşü ısı transferi performansı ile birlikte incelenmelidir. Literatürde 
genellikle ısı transferi ve basınç düşümü performansı j colburn faktör ve sürtünme katsayısı 
ifadeleri ile incelenmektedir. Amin hava tarafının minimum serbest akış alanı olduğu ve A'nın 
hava tarafının toplam yüzey alanı olduğu f faktörü Tablo 1’deki gibi yazılabilir. 
Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü, ısı transfer oranını ve basınç düşüşünü karşılaştırmak için 
kullanılan boyutsuz sayılardır. Birimsiz olması nedeniyle farklı özelliklere sahip farklı ısı 
eşanjörlerini karşılaştırma şansı verir. Termal performans ile birlikte hava tarafı basınç düşüşü 
ile alakalı sonuçlar da incelenecektir. 

 
Şekil 2 HAD Sınır Şartları 
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Şekil 3 (a) Geometri Mesh Yapısı (b) Sıklaştırılmış Kanat Bölgesi Mesh Yapısı 
 
 
Gerçekleştirilen analizlerde Fluent R 2021 yazılımı kullanılmaktadır. CFD analizlerinde çözüm 
süresini azaltmak amacıyla simetriden yararlanılarak bir akışkan kanalı ve temas halinde olan 
hava kanatçıkları modellenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak hava ve sıvı akışkan 
tarafı da çözüme dahil edilmiştir. Şekil 2’de CFD çalışmasında tanımlanan sınır şartları 
gösterilmektedir . 
İki farklı türbülans modelinde gerçekleştirilen analizler sonuç kısmında karşılaştırılmıştır. 
 

 
Grafik 1 Mesh Bağımsızlığı 

Şekil 3’de gösterildiği gibi kanal ve hava kanatçığına daha sık bir mesh yapısı uygulanmıştır. 
Ağ örgüsünden bağımsızlığı yakalamak için simülasyona 4 farklı ağ örgüsü oluşturulmuştur. 
Grafik 1’de gösterilen farklı sayıda mesh elemanları ile gerçekleştirilen analizler ile  
31063064 elemandan oluşan ağ yapısıyla analizlere devam edilmiştir. Ağ örgüsü ortalama 
skewness değeri 0.25, maksimum skewness değeri 0.92’dir. Tam gelişmiş akışın elde 
edilebilmesi ve akışta giriş çıkış etkilerinin oluşmaması için hava tarafı hacmi yeteri kadar 
uzun tutulmuştur. 
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IV.  DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

 
Şekil 4 Mevcut Yakıt Soğutucu 

 
Nispeten yüksek sıcaklıklara çıkan yakıt gibi akışkanların soğutulmasında kullanılan kompakt 
ısı değiştiricilerinin performans testlerinin yapılabilmesi için bir test sistemi kurulmuştur. Test 
sistemi Yıldız Teknik Üniversitesi Termodinamik laboratuvarında bulunan Şekil 5’ de görülen 
rüzgâr tüneli üzerinde kurulmuştur. Düzenek ve ölçüm sistemine ilişkin şematik görünüm Şekil 
6’da gösterilmiş ve tablo halinde ana ekipmanlar listelenmiştir.  
Test sistemi dişli yağ pompası, datalogger, bilgisayar, ve akışkan şartlandırma ünitesinden 
oluşmaktadır. İlk deneyler mevcut İHA yakıt soğutucusu üzerinde yapılmıştır. Deneyler farklı 
koşullar için yapılacak ve geliştirilecek alternatif ısı değiştiricileri ile sonuçlar 
karşılaştırılacaktır. 

 

  
 

Şekil 5 Rüzgâr Tüneli Test Düzeneği 

Rüzgâr tünelinde soğuk akışkan olarak kullanılan ortam havası veya şartlandırılmış hava devri 
ayarlanabilen bir eksenel fan ile homojen bir şekilde ısı değiştiricisi üzerinden geçirilir. 
Belirlenen test senaryolarına göre ısı değiştiricisinin termal performansı ölçülmektedir. 
Radyatör kanal kesit alanına akışın homojen yönlendirilmesi için bir davlumbaz yapısı deney 
sistemi için imal edilmiştir. Şekil 4’de mevcut ısı değiştirici ve davlumbaz yapısı 
gösterilmektedir. 
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Şekil 6 Test Düzeneği Şematik Gösterimi 

V.  DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Test düzeneği, birbirinden bağımsız 2 akış sisteminden oluşmaktadır. Sıcak akışkan olan ısı 
transfer yağı, bir dişli pompa vasıtası ile kompakt ısı değiştiricisine aktarılmakta ve tekrar yağ 
tankına geri dönüş yaparak çevrimini tamamlamaktadır. Bu hat üzerinde yağ debisi ayar vanası, 
yağ sıcaklığını şartlandırmak için bir banyo bulunmaktadır. Deney düzeneğinde hidrolik 
devrede yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı yağ hortumları kullanılmıştır. 

Soğuk akışkan olan ortam havası rüzgâr tüneli içerisinde hava akışını sağlayan fan vasıtası 
ile ısı değiştiricisi üzerinden geçirilmektedir. Rüzgâr tünelinde kullanılan eksenel fanın hızı 
frekans konvertörü ile kontrol edilmektedir. Her iki hat için ortak eleman kompakt ısı değiştirici 
olan  yakıt soğutucusudur.  

Test düzeneğine ait veri toplama ve ölçüm sistemi Tablo 2’de verilmiştir. Rüzgâr tüneli giriş 
bölmesinde hava akışını düzgünleştirmesini sağlayan difüzör bölümü bulunmaktadır. 
 

Tablo 2 Deney düzeneği cihaz ve ekipman listesi 
 

Cihaz/Ürün Teknik Özellik Görsel 

Hız Ölçer 
Testo 440 

 (± (0,03 m/sn + %4)) 
 

Akışkan Şartlandırma Ünitesi Labo DX-400  

Dişli Yağ Pompası Hugepump DT201 

 

Datalogger Agilent 34970A 

 

Fan Frekans İnventörü 
Siemens MicroMaster 420 

(0.12-11 kW) 
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Bilgisayar HP 

  

Termoeleman (RTD) Watlow (± %1) 
 

Termoeleman (T Tipi) 
TermoElectric NN 24 

(TT± %0,25) 
 

Yağ Hortumu SAE J30 R6 110°C 

 

 
Test bölmesi yakıt soğutucusunun yerleştirileceği bölümdür. Bu bölüm 30,6 cm x 30,6 cm 

kesitinde ve 60 cm uzunluğunda, pleksiglas malzemeden yapılmıştır.   Sistemdeki şartlandırma 
ünitesi yağ ile doldurulmakta ve istenilen sıcaklıkta yağ dişli pompa vasıtası ile yakıt 
soğutucuya gönderilmektedir. Test akışkanı yakıt soğutucudan tekrar yağ tankına geri 
gönderilir ve sistem bu şekilde sirküle olur. Hava tarafı sıcaklık ölçümleri için soğutucu ön ve 
arka tarafına konumlandırılan bir tel örgü üzerine termo elemanlar yerleştirilmiştir. Akışkan 
ortalama sıcaklığı olarak aynı kesitten birçok noktadan alınan sıcaklık değerlerinin ortalaması 
kullanılacaktır. Tel örgü sistemi ve termoeleman konumları Şekil 7’da gösterilmektedir. Rüzgâr 
tüneli hava hızı Testo-440 hızölçer test cihazı ile yine birçok noktadan ölçülmekte ve ortalaması 
alınmaktadır. Test akışkanı şartlandırma ünitesinde istenilen sıcaklığa (80°C  ̶̶  110°C) 
ulaştıktan sonra soğutucuya dişli pompa ile gönderilmektedir. Sistemde yakıt soğutucusu 
girişine ve çıkışına yerleştirilen RTD termoelemanlar ile sıcaklık ölçümü 
gerçekleştirilmektedir. Bu esnada rüzgâr tünelindeki fan çalıştırılarak ortam havası soğuk gaz 
akışkan olarak yakıt soğutucusuna gönderilir. Böylece ortam havası ile yakıt soğutucusundaki 
test akışkanı arasında ısı alışverişi olur. 

 
Şekil 7 Termoeleman Konumları 

Deneysel çalışmada endüstriyel proseslerde sıklıkla kullanılan PO Heat Transfer Oil 32 ısı 
transfer akışkanı kullanılmaktadır. Deney sisteminde kullanılacak olan yağ ile ilgili vizkozite 
bilgileri ve termal özellikleri Tablo 3’de belirtilmiştir. Parafinik esaslı baz yağlarla üretilen, 
çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi olmamakla birlikte oksidasyona direnci yüksek bir yağdır.  
Kapalı sistemlerde 315 °C, açık sistemlerde 200 °C çalışma sıcaklığına kadar kullanılabilen 
termal iletkenliği yüksek bir üründür. 
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Tablo 3 Deney akışkanı özellikleri 

 

 
 
 
 

 
 
 

VI.TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Bu çalışmada mevcut hava tarafı kanatçıkları ve akışkan kanalı ile alakalı 14 farklı CFD 
analizi gerçekleştirilmiştir. Hava hızı 3-5-8-10-12-15-18 m/s olacak şekilde artırılmış,kanal içi 
akışkan hızı her analiz için sabit 1 m/s alınmıştır.Tekrarlanan analiz sonuçlarında ısı transferi 
ve basınç düşümü değerleri incelenmiştir. Analizlerde kanal içi akışkan olarak diesel-liquid 
akışkanı kullanılmış ve özellikleri standart olarak Fluent akışkan kütüphanesindeki değerler 
olarak bırakılmıştır. 

 Literatürdeki çalışmalarda 0-1500 Reynolds sayısı aralığında çalışmalar görülmektedir. 
Hem literatür hem de gerçek çalışma şartları yakıt hızı değerleri ele  alınarak  bu çalışmada ilk 
olarak iki farklı türbülans modeli ile yapılan analiz sonuçları incelenmiştir. İlk olarak literatürde 
de sıklıkla kullanıldığı görülen k-epsilon türbülans modeli ile analizler gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada kullanılan diğer türbülans modeli ise k-omega SST türbülans modelidir. 

Literatürü incelediğimizde k-omega SST türbülans modeli sınır tabaka yaklaşımı k-epsilon 
türbülans modelinde göre doğruluğu daha yüksek sonuçlar vermektedir. k-epsilon türbülans 
modeli ise serbest akış çözümlerinde k-omega türbülans modeline göre daha doğru çözümleme 
yapmaktadır.k-omega SST ise bu iki modelinin birleştirilmesi ile ortaya çıkan bir türbülans 
modelidir.[12] 

 

 

Şekil 8 Kanat Çevresi Hava Hızı Dağılımı  k-epsilon  

Şekil 8 ve Şekil 9’da hava hızı değişimine göre kanat çevresindeki hava hızı ve hava sıcaklığını 
gösteren kesit görsellerine yer verilmektedir. Hava hızı arttıkca kanat çevresindeki sıcaklık 
değişiminin etkisinin azaldığı görülmektedir. k-omega SST türbülans modeli ile 
gerçekleştirilen analizlerde  Şekil 10 ve 11’deki benzer kesit görselleri incelendiğinde ise kanat 
çevresi sıcaklıklarının daha homojen dağıldığı ve etki alanının genişlediği görülmektedir. Yine 

ISO Viskozite Sınıfı  32 

Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,872 

Kinematik Viskozite 40°C'de mm2/s 
ASTM D-445 

32,18 

Kinematik Viskozite 100°C'de mm2/s 5,43 

Viskozite İndeksi ASTM D-2270 102 

Termal İletkenlik W/m2°C @50°C - 100°C 0.130-0.127 

Özgül Isı Kapasitesi kj/kgK @50°C - 100°C 2.05-2.26 
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aynı şekilde kanatlardaki panjur geometrisinin, sınır tabakasının bozulması ve yinelemesinin  
ısı transfer performasında etkisi olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 9 Kanat Çevresi Sıcaklık Dağılımı  k-epsilon 

 

Şekil 10 Kanat Çevresi Hava Hızı Dağılımı  k-omega SST 

 

Şekil 11 Kanat Çevresi Sıcaklık Dağılımı  k-omega SST 

Şekil 12 ve Şekil 13’de ise farklı hava hızlarında katı(solid) modeldeki sıcaklık dağılımı 
gösterilmiştir. Buna göre k-epsilon türbülans modeli analizlerinde hava hızı arttıkça  kanat 
sıcaklığı gittikçe azalmakta olduğu görülmektedir.  
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Şekil 12 Hava Hızı- Kanat Sıcaklık Dağılım (a)k-epsilon türb. modeli (b) k-omega SST türb. Modeli 

Kanat sıcaklığının 10m/s hava hızından sonra sıcaklık değişiminin hızının azaldığı 
görülmektedir. k-omega SST türbülans modeli ile çözülen gösterilmekte olan kanat sıcaklığının 
değişiminin k-epsilon türbülans modeli analiz sonuçlarına göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. 

7 farklı hava hızı için her iki türbülans modeli için toplam 14 farklı analiz 
gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonuçları ile alakalı anlamlı veriler Grafik 2-3-4 ‘de 
gösterilmektedir. Buna göre hava hızına bağlı olarak h taşınım katsayısı elde edilmiş, taşınım 
katsayısının değişim hızı k-omega türbülans modelinde azalarak da olsa devam etmekte olup, 
k-epsilon türbülans modeli sonuçlarına göre 15 m/s hava hızından sonra taşınım katsayısı artış 
hızı azalmakta olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 13 Hava Hızı- Kanat Sıcaklık Dağılım (a)k-epsilon türb. modeli (b) k-omega SST türb. modeli 

215



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

 

Grafik 2 Taşınım Katsayısı-Hava Hızı Grafiği 

Her iki türbülans modeline göre gerçekleştirilen analiz sonuçlarında hava tarafı basınç düşümü 
değerlerinin benzer bir trend yakaladığı ve uyumlu olduğu Grafik 3’de gösterilmektedir. 

 

Grafik 3 Basınç Kaybı-Hava Hızı Grafiği 

Katı yüzeyde oluşan ortalama sıcaklık değeri k-epsilon türbülans modelinde daha az olmakla 
beraber her iki modelde uyumlu sonuç göstermektedir. 
 

 
 

Grafik 4 Katı Kanat Sıcaklığı-Hava Hızı Grafiği 
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VII. GELECEK ÇALIŞMALAR 

Çalışmanın devamında Tablo 4’de belirtilen örnek test senaryolarının ve daha farklı 
senaryoların gerçekleştirileceği deneysel çalışmalar yapılacaktır. Tablo 4’deki senaryolar 
artırılarak farklı geometri ve farklı sınır koşulları için ısıl performans ve hava tarafı basınç kaybı 
ölçümü yapılacaktır. 

Tablo 4 Deneysel Çalışma Test Senaryoları 

Senaryo 

Yakıt 
Giriş 

Sıcaklığı 

Yakıt 
Kütlesel 
Debisi 

Hava Giriş 
Sıcaklığı 

Hava Hızı 

°C kg/s °C m/s 
Senaryo 1 80 0.0875 15 1m/s ...8 m/s 
Senaryo 2 90 0.0875 5 1m/s ...8 m/s 
Senaryo 3 100 0.0875 15 1m/s ...8 m/s 
Senaryo 4 110 0.0875 5 1m/s ...8 m/s 
Senaryo 5 120 0.0875 15 1m/s ...8 m/s 

 
Çalışmaların devamında yüzey alanı artırılmış farklı hava kanatçıkları detaylı olarak 

incelenecektir. Şekil 14’de gösterilen hava tarafı kanatçıkları ile birlikte 1 farklı kanatçık 
geometrisi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Yeni kanat tasarımları ve mevcut tasarım ısı 
transferi performansı açısından karşılaştırılarak, ortaya çıkacak optimize edilen kanatçık ve 
eşanjör tasarımı için eklemeli imalat yöntemi ile üretim metotları belirtilerek 
detaylandırılacaktır.  

Isı transferi performansına ek olarak  hava tarafı ve akışkan tarafı basınç kaybı değerleri için 
sayısal ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilecektir. Deneysel çalışmaların sonucu sürtünme 
katsayısı ve colburn faktörü ile ilgili korelasyonlar önerilecektir. 

Bu iki farklı türbülans modeli ile elde edilen sonuçlar deneysel çalışmalar ile termal 
performans açısından korelasyonlar önerilecektir. Çalışmada gerçekleştirilecek CFD 
çalışmalarında, akış rejimlerini detaylı bir şekilde görmek için ve basınç düşümünü net olarak 
belirleyebilmek için en doğru türbülans modeli tercih edilecektir.  
 

 

Şekil 14 AD-1 Özgün hava kanatçıklı tasarım 
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A. KISALTMALAR 

h : Isı Taşınım Katsayısı 
Nu : Nusselt Sayısı 
Re : Reynold Sayısı 
j : Colburn Faktörü 
St : Stanton Sayısı 
f : Sürtünme Faktörü 
Q : Isı Transferi 
DH : Hidrolik Çap 
Pr : Prandl Sayısı 
Tg/Tç : Akışkan Giriş/Çıkış Sıcaklığı 
Td : Duvar Sıcaklığı 
A : Hava tarafı ön yüzey alanı 
Amin : Hava tarafının minimum serbest akış alanı 
𝓊 : Hava Hızı 
ω : omega 
ε : epsilon 
ΔP : Basınç Düşümü 
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Özet: Günümüz teknolojileri dikkate alındığında kurumların, büyük miktardaki verileri anlamlı 
bir biçimde işleyebilmeleri için, veri madenciliği bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu 
yönteme özel sektör ve kamu kuruluşlarında sıkça başvurulmaktadır. Veri madenciliğinin 
uygulandığı sektörlerde daha iyi bilgiye dayalı kararlar alınılarak, gelecek için daha verimli 
tahminler ve teşhisler yapılmaktadır. Bu derlemede geçmişten günümüze veri madenciliğinin 
sağlık, tarım, savunma ve havacılık sektöründeki kullanım alanları üzerinde yapılan 
uygulamalar incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, Sağlık, Tarım, Savunma ve Havacılık 
 
Abstract: Considering today's technologies, data mining is used as a method for institutions to 
process large amounts of data in a meaningful way. This method is frequently used in private 
sector and public institutions. In the sectors where data mining is applied, better informed 
decisions are made and more efficient predictions and diagnoses are made for the future. In this 
review, the applications of data mining in health, agriculture, defense and aviation sectors from 
past to present were examined. 
  
Keywords: Data mining, Health, Agriculture, Defence and Aviation 
 
GİRİŞ 

Depolanan veri yığınlarının her geçen gün artması ve bu veriler arasındaki ilişkilerin daha 
da karmaşık hale gelmesinden dolayı eski yöntemler yetersiz kalmıştır. Böylece veriler 
arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılabilmesi için yeni yöntem ve araçların geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulmuştur ve veri yığınlarının analiz edilmesinde bilgisayar teknolojileri, yapay sinir 
ağları, yapay öğrenme, istatistik, veri tabanı teknolojileri ve diğer disiplinleri bir araya getiren 
veri madenciliği ortaya çıkmıştır [1]. 

Veri madenciliği düzinelerce alan arasından korelasyonlar veya modeller bularak verileri 
analiz etmek için kullanılmakta ve büyük miktardaki verilerin içindeki ilişkileri inceleyerek 
aralarındaki bağlantıyı bulmaya yardımcı olan veri tabanı sistemleri içerisinde gizli kalmış 
anlamlı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayan veri analizi tekniğidir [2]. Bir başka ifade ile veri 
madenciliği, büyük miktarda veriyi içeren örüntü bulma ve çıkarma sürecidir [3]. Veri 
madenciliği alanında çok sayıda açık kaynak veya farklı yazılımlar bulunmaktadır. Veri 
madenciliğinde kullanılan farklı programların irdelendiği bir çalışmada dokuz farklı araç türü 
(DMS, Bls, MATs, INT, EXT, SPECs, RES, LIBs ve SOLs.) incelenmiştir. Bu araç türleri olası 
veri yapıları, uygulanan görevler ve yöntemler, etkileşim stilleri, içe ve dışa aktarma 
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yetenekleri, platformlar ve lisans politikaları gibi birçok farklı özellikleri dikkate alınarak 
incelenmiştir. Bu araçlar veri işlemede kolaylık sağlarken çok boyutlu veri kümelerinin 
işlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür ve bu alanda iyileştirmelerin yapılması gerektiği 
ortaya konulmuştur [4].  

Günümüz bilgisayar odaklı dünyasında veri tabanları büyük miktarda bilgi içerir. Bilgi, veri 
madenciliğini önemli bir konu haline getirir [5]. Veri madenciliği istatistiksel yöntemler 
aracılığı ile ekonomik değişkenlerin tahminlemesinde de sıkça kullanılmaktadır [6]. Yapılan 
tez çalışmasında yapay sinir ağları (YSA), çoklu doğrusal regresyon (ÇDR) ve destek vektör 
makinaları (DVM) yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler içerisinde en yüksek başarım YSA’ 
dan elde edilmiştir [7].  

Veri madenciliği tekniğini kullanarak yararlı bilgi ve eğilimleri çıkarmak mümkündür ki bu 
şekilde kazanılan bilgiler, iş verimliliğini artırmak ve geliştirmek için kullanılabilmektedir [8]. 
Veri madenciliği çeşitli sektörler için önemli bir hale gelmiş ve hemen hemen her alanda 
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle insan sağlığı için son derece önemli olan ilaçların 
geliştirilmesi, ilaç etkilerinin tespit edilmesi, hasta test sonuçlarının tahmin edilmesi, 
hastalıkların önceden teşhis ve tedavi edilmesinde önemli bir yere sahiptir [9]. Veri madenciliği 
sayesinde tarım, savunma ve havacılık sektöründeki gelişmelerle veri tabanlarında yer alan 
farklı birçok veri ile yapılacak çalışmalar ile kullanılabilir bilgiler elde edilmektedir. 

 Bu çalışma ile de veri madenciliğinin sağlık, tarım, savunma ve havacılık sektörlerindeki 
kullanımı üzerine geçmişten günümüze yapılmış olan araştırmaların bir araya getirilmesini 
amaçlamıştır. 

 
 2. Sağlık sektöründe veri madenciliği 

Veri Madenciliği büyük miktarlardaki veri içerisinden, gizli kalmış kullanılabilir bilgileri 
açığa çıkartarak karar destek sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle sağlık 
hizmetlerinde bir karar destek aracı olarak veri madenciliğinin kullanılması sağlık 
profesyonellerinin en uygun kararları almasına yardımcı olacaktır [10].  

Sağlık bilgi sistemlerindeki veri madenciliği tekniklerinin kullanımı 1970’ lerden itibaren 
uzman sistemlerle olmuştur. Uzman sistemlerin tıp alanında güçlü araçlar sunmasına rağmen, 
bu alandaki verilerin hızlı değişmesi ve uzmanlar arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle çok 
yaygınlaşmamıştır. Daha sonra 1990 ’lı yıllarda hastaların gelecekteki sağlık sistemleri ve 
maliyet tahminleri gibi konuları araştırmak için sinir ağları kullanılmaya başlanmıştır [11]. 
1990’ lı yıllardan itibaren veri madenciliği sağlık verilerinin kullanımında yeni bir bakış açısı 
yaratmış ve kullanım alanları hızla artmaya devam etmiştir. 

Veri madenciliği sağlık sektöründe hastalık türlerini teşhis ve tanısını koymada (hekime 
yardımcı destek sistemi olarak hastalığı tahmin etmede ve ilaçlara yönelik uygulamalarda) 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe özellikle hastalıkların teşhisinde 
problemlerin çözümü için tek bir veri madenciliği yöntemi bulunmamaktadır. Bu alandaki 
yüksek doğrulukta tahminlemeler için hibrit yöntemlerin kullanılması daha doğru olacaktır [3]. 

Kan biyokimya parametreleri ile demir eksikliği anemisi teşhisinde, hekime yardımcı olacak 
karar destek sistemi oluşturulmuş bir çalışmada ve sistemin işleyişi veri madenciliği 
tekniklerinden biri olan karar ağaçları yapısı ile sağlanmıştır. Karar destek sisteminin sonuçları, 
doktorun verdiği kararlarla örtüştüğü görülmüştür [12]. 

Xcyt programı ile hücrelerin özelliklerinden dokunun genel örneği çıkartılarak, hücrelere ait 
veriler elde edilmiştir. Böylece veri madenciliği yöntemlerinden karar ağacının meme 
kanserinin erken tanısı ve teşhisinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir [13].  

Çiçek ve arkadaşları (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada diyabet hastalarının üç 
aylık şeker ilaç dozlarının ayarlanmasında, veri madenciliği kullanılacak bir metot olarak 
gösterilmiştir [14]. 

Tüm bu çalışmalara ek olarak kronik hastalıklar için erken uyarı sinyallerinin tespiti [15, 
16], laboratuar testleri için hata ve suistimal tespiti [17, 18], hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu 
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ile kalitenin geliştirilmesi [19, 20, 21], suistimallerin ve fatura yolsuzluklarının tespiti [22, 23], 
maliyete etki eden faktörlerin belirlenmesi ve maliyetleri minimize edici yol haritalarının 
belirlenmesi [24], yönetsel karar destek sistemlerinin geliştirilmesi [10] gibi sağlık alanlarında 
da veri madenciliğinden yararlanılmaktadır. 

 
3. Tarım sektöründe veri madenciliği 

Tarım, ülke nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer 
sektörlere hammadde ve sermaye sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak etkisi ve 
biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez bir 
sektör niteliğindedir [25]. 

 Yaşamın temel unsurlarından biri olan tarım beslenme ihtiyacını karşılamanın ötesinde 
diğer tüm sektörlerin lokomotifi olma özelliğiyle de tüm dünyada önemini korumaktadır [26].  

Tarım sektöründe ekonomik ve ekolojik durumu en iyi hale getirmek için teknoloji 
kullanılmaktadır [27]. Bilgisayar teknolojisinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte giderek tüm 
tarımsal üretim modellerinde bu teknolojilerden yararlanılarak daha verimli üretimler yapılması 
hedeflenmektedir. 

Tarımda veri madenciliği birçok fırsat sunmaktadır. Ayrıca tarım sektöründeki müşterilerin 
durumunu belirmek için de kullanılabilmektedir. Veri madenciliğinin tarım işletmelerinde 
uygulanması ile mahsul durumunu teşhis ve tahmin etmek için de yararlanılmaktadır. Veri 
madenciliği ile tarım sektöründe tarlada üretilecek ürünün geçmiş verileri kullanılarak geleceğe 
yönelik tahmin ve analizler yapılmasını amaçlamaktadır. Tarımsal üretimde verimlilik analizi, 
ekim zamanı, hasat zamanı, gelir tahmini, gider tahmini, yıllık planlama, hesap muhasebe 
işlemleri gibi birçok işlemin en uygun düzeyde ve şekilde planlaması yapılabilecek ve böylece 
bilinç ve verimliliğin artırılabileceği düşünülmektedir [28]. 

Yapılan bir diğer çalışmada tarımsal işletmelerin verileri analiz edilerek, tarımsal bilgi 
sisteminin oluşturulması sağlanmıştır [8].  

Bir başka çalışmada varolağan verilerle mahsul veriminin analizini tahmin etmek için bazı 
veri madenciliği teknikleri kullanılmış ve bu çalışma ile tarım alanında veri madenciliği 
tekniklerinin nasıl uygulanılacağı gösterilmiştir [29]. Bir diğer çalışmada, akıllı tarımda veri 
analizi ile ürün tahmini üzerine durulmuştur [30].  

Gökpınar (2020) tarafından yapılan çalışmada büyük veri yapılarının analizinde kullanılan 
yöntemlerin tarımsal uygulama alanları üzerinde nasıl kullanıldığı, hangi uygulamaların uygun 
olduğu ifade edilmiştir. Bu uygulamanın bir kısmı tarımsal bir veri üzerinden nasıl çalıştığı 
gösterilmiş ve bu veri üzerinde kullanılan modellerden oldukça yüksek başarı oranı elde 
edilmiştir [31]. 

Tarımsal alanlarda karar vermek amacıyla veri madenciliği tekniklerinden yararlanılarak 
çiftçinin daha iyi verim alabilmesi amaçlanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile tarım alanındaki 
problemler, ham veriler yardımıyla önceden tahmin edilerek sınıflandırma, kümeleme, 
birliktelik kuralı ve regresyon gibi çeşitli veri madenciliği teknikleri ile etkin bir şekilde 
çözülebilmesi sağlanmıştır [32]. 

 
4. Savunma ve Havacılık Sektöründe veri madenciliği 

Havacılık endüstrisinde büyük hacimli karma yapıdaki verilerin analizinde önceden 
bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı olabilecek, veri içinde gizli bilgilerin çıkarılmasında 
veri madenciliğinden yararlanılmaktadır [33].  

Uçak sistemleri havaalanı, havayolu, hava trafiği, vb. operasyonel konular ile bakım, 
kaza/olay incelemeleri, vb. teknik konular açısından bakıldığında havacılık sektöründe veri 
madenciliğinin çok farklı konularda uygulanabileceği görülmektedir [34]. 

Havacılık sektöründe kullanılan parçaların olası bir arızasının oluşmasından önce önleyici 
ikaz seviyelerinin tespit edilebilmesi için tahmin kuralı geliştirmiş ve arıza oluşmadan önce 
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bakımlarının yapılması sağlanmıştır. Bu çalışmada gösteriyor ki Türkiye'deki havayolu 
işletmelerinde veri madenciliği kullanılmaktadır [35]. 

Veri madenciliği yöntemi (kümeleme analizi) ile havacılık sektöründe karşılaşılan fazla 
ikram yüklenmesi araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada fazla ikramın önüne geçebilmek için 
alınması gereken tedbirler veri analiz yönetimi ile sunulmuştur [36]. 

Veri madenciliği teknikleri kullanılarak bir savunma sanayi firmasında depo bölgesi atama 
sisteminin ıslah edilmesi çalışılmıştır. Çalışmada veri madenciliği ve makine öğrenmesi 
yöntemleri ile ambar bölümünü en doğru tahmin eden algoritmanın Rastgele Orman 
Algoritması olduğu sonucuna varılmıştır [37]. 

 
SONUÇ 

Gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada veri madenciliğine gösterilen ilgi artmaktadır. 
Kurumlar ileriye dönük daha iyi ve verimli sonuçlar elde etmek için veri madenciliğinden daha 
çok fayda sağlamaktadırlar. Bu derleme ile veri madenciliğinin geçmişten günümüze çeşitli 
sektörlerde (sağlık, tarım, savunma ve havacılık) kullanımı ve uygulamaları üzerinde 
durulmuştur. Bu uygulamalarla yapılan veri madenciliği ile işe yarar bilgiler elde edilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda gösteriyor ki veri madenciliği alanındaki araştırmalar ve uygulandığı 
sektörler önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. 
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Özet: Bu araştırma, kazanım temelli dijital oyunların sınıf yönetimine etkisinin okul öncesi 
öğretmen görüşleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreninde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul öncesi 
kurumlarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri yer almaktadır.  Araştırmanın 
çalışma grubu, amaçlı tipik durum örneklemesi yöntemi ile seçilen 20 okul öncesi 
öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre kazanım temelli dijital 
oyunların sınıf yönetimine etkilerinin; (a) kavram öğretimi, bilişsel öğrenmelerin tekrarı, 
çocuklarla eğlenceli ve keyifli vakit geçirmek şeklinde olduğu; (b) çocukların dilsel 
gelişimlerini desteklediği, özellikle yabancı dil eğitiminde yararlanıldığı; çocukların bedensel 
ve psikomotor gelişimini desteklediği, dans etme ve beden perküsyonu gibi becerilerinin 
gelişimine katkı sağladığı; (c) yabancı kültürleri ve yabancı dilleri dijital oyunlarla sunmanın 
çocukların büyük çoğunluğunun aktif katılım gösterdiği alanlar arasında olduğu; (d) evde 
oynanacak dijital oyunların ebeveynler tarafından çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine uygun 
olarak seçilmesinin önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca çocukların yaş ve gelişim 
özelliklerine göre seçilmiş ve belli bir kazanımı temele alan dijital oyunların, öğretmenler 
açısından sınıf yönetimi konusunda endişelenecek bir durum oluşturmadığı, aksine doğru 
seçilmiş dijital oyunların okul öncesi öğretmenlerine sınıf yönetimi konusunda yardımcı 
olabileceği görülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, Sınıf yönetimi, Okul öncesi 

Abstract: This research aims to examine the effect of acquisition-based digital games on 
classroom management in terms of preschool teacher views. In this study, the qualitative 
research method was used. In the research universe, there are pre-school teachers who work in 
official pre-school institutions affiliated to the Ministry of National Education. The study 
group of the research consists of 20 pre-school teachers who were selected by the purposeful 
typical case sampling method. The data of the study was collected by using a semi-structured 
interview form prepared by taking expert opinion. Descriptive analysis technique was used in 
the analysis of the obtained data. According to the research findings, the effects of 
acquisition-based digital games on classroom management; (a) concept teaching, repetition of 
cognitive learning, and having fun and enjoyable time with children; (b) it supports the 
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linguistic development of children, especially in foreign language education; it supports the 
physical and psychomotor development of children and contributes to the development of 
skills such as dancing and body percussion; (c) presenting foreign cultures and foreign 
languages through digital games is among the fields in which the majority of children actively 
participate; (d) It has been concluded that it is important to choose the digital games to be 
played at home according to the age and developmental characteristics of the child. In 
addition, digital games that are selected according to the age and developmental 
characteristics of children and based on a certain acquisition do not create a situation to worry 
about classroom management; on the contrary, it is seen that correctly chosen digital games 
can help preschool teachers in classroom management. 

Keywords: Digital game, Pre-school, Classroom management 
 
I. GİRİŞ 

AŞADIĞIMIZ yüzyıl içerisinde teknolojik ilerleme durmaksızın devam etmektedir. 
Bilişim teknolojileri özelinde bakıldığında, hızla gelişen yirmi birinci yüzyıl için dijital 
çağ nitelendirmesi yapılmaktadır [1, 2]. Geçmişten gelen bilgi birikimi ve ileriye dönük 

fütüristik yaklaşımlar çok kısa sürede çok hızlı teknolojik ilerlemelere sebep olmuştur. Hâl 
böyle olunca gündelik yaşamdan eğitime kadar pek çok alanda teknolojiye erişim hızlanmış 
ve teknoloji kullanımı da bir hayli kolaylaşmıştır. Dijital oyunlar, teknolojinin gelişmesine 
paralel olarak eğlence anlayışımızda birtakım değişiklikler meydana gelmiş olup geleneksel 
oyunların yerini alan dijital oyunlar ortaya çıkmıştır. Dijital oyunlar günümüz çocuklarının 
hayatında önemli bir yere sahiptir. Geçmişin geleneksel oyuncaklarının aksine bugünlerde 
taşınabilirlik konusunda tatmin edici seviyedeki tablet, akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik 
cihazlar aracılığıyla dijital oyunlar, sadece eğlenmek için değil aynı zamanda beceri 
edinebilmek veya var olan becerilerinin geliştirilmesi noktasında da çocuklara pek çok fayda 
sağlamaktadır [3].  

Öyle ki eskiden olmadığı şekliyle bugün, kazanım temelli dijital oyunlar ile çocuklar 
renkleri, sesleri öğrenebilir; problem çözme becerilerini, algoritma oluşturma yeteneklerini 
geliştirebilir; enstrüman çalmak için gerekli ön bilgi edinebilirler. Sosyal bilimcilerin yapmış 
olduğu nice araştırmaların sonucunda; çocukluk olarak nitelendirilen insan yaşamının erken 
zamanları, öğrenme davranışının önemli bir bölümünün ortaya çıktığı zaman aralığı olarak 
genel kabul görmüştür [4].  Okul öncesi dönemde bulunan çocukların eğitim ve öğretim 
faaliyetleri de bu sebeple önemli olarak görülmektedir. Bu durum özellikle çocukların okul 
kavramı için olumlu duygular beslemesi adına öğrenme hayatlarının ilk basamağı olması 
açısından kritik önem ihtiva etmektedir. Okul öncesi eğitiminin, çocukların öğrenme 
hayatının devamı olarak görülen ilköğretime geçiş için köprü görevi gördüğü de oldukça 
açıktır. Bu dönem çocukların oyun döneminin durağanlaşıp eğitim öğretim döneminin 
başladığı bir zaman dilimini kapsaması sebebiyle oldukça kritiktir. Bu süreci sağlıklı bir 
şekilde atlatabilmek için öğretimin çeşitlendirilmesi ve önceki dönemden keskin bir kopuş 
olmaması adına eğitim öğretim sürecine oyunların da dahil edilmesi gerekmektedir. Eğitim ve 
öğretim sürecine dahil edilmesi beklenen oyunlar; çocukların okula adaptasyonu, 
arkadaşlarıyla iletişimi, öğrenme isteğinin artması, öğrenmeyi kolaylaştırma ve beceri 
kazandırma vb. pek çok konuda öğretmene yardımcı olan bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Çocukluk döneminde teknolojinin ve dijital oyunlar gibi interaktif yöntemlerin kullanıldığı 
eğitim sürecinin, kendine göre bazı zorlukları vardır. Bu zorluklardan belki de en önemlisi 
sınıf yönetimidir. Çocukların gün boyu öğretmenleriyle birlikte olması iyi bir sınıf yönetimi 
becerisi beklentisine sebep olmaktadır. Nitelikli bir sınıf yönetiminden bahsedebilmek için 
okul yönetiminin de nitelikli olması beklenmektedir yani okul ve sınıf yönetimi birbirini 

Y

225



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

 

tamamlayan unsurlardır. Sınıf yönetimi, tüm kademelerde önemli olmakta birlikte okul öncesi 
için çok daha fazla öneme sahiptir.  

Türkiye’de okul öncesi eğitim müfredatı incelendiğinde teneffüs kavramının 
olmadığı   öğretmenin eğitim süresi boyunca öğrencilerle bir arada olduğu ve gün boyunca 
etkinliklerin programlandığı görülmektedir. Bu sebeple öğretmen tarafından yaratılan sınıf 
atmosferi, öğrenme yaşantılarını kolaylaştırmada ve olumlu tutum geliştirmede hayati öneme 
sahiptir [5]. 

 
II. AMAÇ 

Yapılan bu çalışmada, kazanım temelli dijital oyunların sınıfta kullanılması sırasında ve 
kullanımı sonrasında okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusundaki becerilerinde 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığı, öğrencinin öğrenimine bir katkısının olup olmadığı 
öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan bir araştırmaya göre [6], 
gelişim basamakları göz önüne alındığında, oyunların çocuklar üzerinde belli bir noktaya 
kadar başarma güdüsünü tetiklediği, daha fazla ilerleme ihtiyacı doğurduğu, mikro-motor 
becerilerini geliştirdiği bulunmuştur. Oyunu temele alan öğrenme yöntemleri incelendiğinde 
[7]; öğrenme ortamının rahat ve eğlenceli oluşu, yeni öğrenmelerin oluşturulmasının yanı sıra 
daha önceden öğrenilmiş eski bilgileri pekiştirme olanağı sunması ve müfredat içerisinde 
belirlenen kazanımların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan önemli bir sistem olması 
sebebiyle öğretmenler tarafından sıkça kullanıldığı görülmektedir. Özellikle problem çözme 
becerisi gelişimine destek olan dijital oyunlar, öğretmenliğin özellikle okul öncesi kademesi 
başta olmak üzere, fen-mühendislik, dil öğrenimi, tıp eğitimi, mühendislik çalışmaları ve 
stratejik düşünme gerektiren pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır.  

 
III. YÖNTEM 

 Okul öncesı̇ öğretmenlerinin görüşlerini almak amacıyla yapılan bu çalışmada; ayrıntılı ve 
derinlemesine veri toplama, katılımcıların bireysel algılarını, deneyimlerini ve bakış açılarını 
doğrudan öğrenme, mevcut durumları anlama ve açıklama amacıyla nitel araştırma yöntemi 
tercih edilmiştir [8]. Araştırmanın veri toplama sürecini oluşturmak için nitel veri toplama 
tekniklerinden biri olan görüşme kullanılmıştır. Görüşmenin alt türlerinden biri olan 
yapılandırılmış görüşme tekniği benimsenmiştir. Yapılandırılmış görüşmede teknik, önceden 
hazırlanmış sorular üzerine kuruldur. Bu yöntemle bireysel olarak cevaplanan anket 
tekniğinin zıttı olarak, görüşmeciye kaynak kişiden anında dönüt alabilme imkânı tanınmış 
olur [8, 9].  

Okul öncesı̇ öğretmenlerinin görüşlerini almak amacıyla yapılan bu çalışmada, veri toplama 
sürecini oluşturmak için nitel veri toplama tekniklerinden biri olan görüşme kullanılmıştır. 

Görüşme kendi içinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış, yarı 
yapılandırılmış ve odak görüşmesi gibi farklı türleri bulunan görüşmenin, bu çalışmada 
yararlanılan türü yapılandırılmış görüşmedir. Yapılandırılmış görüşme ise önceden 
hazırlanmış sorulara alınan yanıtlar üzerine kurulu bir tekniktir [10]. 

Bu çalışmanın hedef evreninde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul öncesi 
kurumlarda görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri bulunmaktadır. Yine bu 
araştırmanın çalışma evreninde ise Kırıkkale ilindeki resmi okul öncesi kurumlarda görev 
yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri bulunmaktadır. Araştırmada amaçlı tipik durum 
örneklemesi yöntemiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kırıkkale ilinde resmi okul öncesi 
eğitim kurumlarında görevli 10 okul öncesi öğretmeni ve buna ek olarak Kırıkkale 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2022-2023 eğitim öğretim yılında tezsiz yüksek 
lisans eğitimlerine devam etmekte olan 10 okul öncesi öğretmeni yer almaktadır. 
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IV. BULGULAR 

Araştırmanın temel veri toplama aracı görüşme formudur. Uygun bir görüşme formunun 
maddelerini oluşturabilmek adına öncelikle 10 maddeden oluşan bir ön görüşme formu 
oluşturulmuştur. Daha sonra, ön görüşme formunu değerlendirebilmek adına pilot uygulama 
yapılmıştır. Yapılan pilot uygulama sonucunda bazı maddelerin amacına hizmet etmemesi, 
uygulanan kitle tarafından anlaşılamaması gibi problemler sebebiyle ön görüşme formunun 
altı maddesi çıkartılarak nihai uygulama için 4 maddeden oluşan görüşme formu 
oluşturulmuştur. 

Görüşme formunun birinci maddesinde öğretmenlere dijital oyunları sınıfta hangi amaçla 
kullandıkları sorusu yöneltilmiştir. Görüşme formunun bu maddesine 20 kişi cevap vermiş 
olup alınan yanıtların; kavram öğretimi, bilişsel öğrenmelerin tekrarı, çocuklarla eğlenceli ve 
keyifli vakit geçirmek şeklinde olduğu görülmektedir. 

 Bilişsel öğrenmelerin tekrarına Ö11 kodlu öğretmenin görüşleri aşağıda sunulmuştur: 
“Öğrenilen kavramları ve konuları pekiştirme amaçlı, konu girişlerinde dikkat çekmek 

amaçlı kullanıyorum.” 
Görüşme formunun ikinci maddesinde dijital oyunların öğrencilerin; dilsel, bedensel, 

duygusal, psikomotor gelişimlerine katkı sağlayıp sağlamadığı ve katkı sağladığını düşünen 
öğretmenlere ne gibi katkısının olduğu sorusu yöneltilmiştir. Görüşme formunun bu 
maddesine 20 kişi cevap vermiş olup alınan yanıtlar incelendiğinde; okul öncesi eğitiminin 
temel amaçlarında çocukların bütün gelişimsel alanlarını aynı anda desteklemek ve bu gelişim 
alanlarına olumlu katkıda bulunmanın önemine dikkat çekilmiştir. Bu sebeple dijital oyunların 
çocuklara yeni kelime öğretmek için kullanıldığında dilsel gelişimlerini desteklediği; dans 
veya beden perküsyonu gibi amaçlar için kullanıldığında bedensel ve psikomotor gelişimine 
katkı sağladığı; bir oyundaki karakter ile eşgüdüm duyguları hissetmesi duygusal gelişim 
alanında fark yarattığı; eşleştirme veya kart açma gibi oyunlar ile hem psikomotor gelişimleri 
hem de ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağladığı yönünde olmuştur.  

 Çocukların bütün gelişimsel alanlara katkı sağladığını düşünen Ö19 kodlu öğretmenin 
görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

“Bilişsel gelişimlerine katkı sağladığını düşünüyorum (kavram - renk - şekil vb.). Başarı 
duygusu ile özgüven gelişimine katkı sağladığını, çevrim içi sohbetlerle soysal gelişime katkı 
sağlayabilir. Aynı zamanda sıra bekleme, oyun kurallarına uyma gibi günlük yaşam 
becerilerine etki edebilir.” 

Görüşme formunun üçüncü maddesinde dijital oyunların sınıf içi etkinliklerde kullanıldığı 
durumlarda, uygulama yapılan sınıfın iklimine etkilerinin neler olduğu sorusu yöneltilmiştir. 
Görüşme formunun bu maddesine 20 kişi cevap vermiş olup alınan yanıtların 6 tanesi 
sınıflarındaki teknik ve teknolojik altyapının yetersiz olması dolayısıyla etkinlik olarak dijital 
oyunlardan yararlanamadıklarını ifade etmiştir. Geri kalan 14 tane cevabın ağırlıkla 
etkinliklerde dijital oyunlardan yararlandıkları ve çocukların daha aktif katılım sergilediğini 
yansıtmıştır. Ayrıca dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen 
uzaktan eğitim faaliyetleri içerisinde sanal sınıflarda uygulanan göster-yap türü dijital 
oyunların çocukları meraklandırdığı, öğrenmeye daha açık hale getirdiği alınan yanıtlar 
arasındadır. Bunlara ek olarak yabancı kültürleri ve yabancı dilleri dijital oyunlarla sunmak 
çocukların büyük çoğunluğunun aktif katılım gösterdiği alanlar arasında gösterilmektedir. 

Çocukların öğrenmeye daha açık duruma gelmesine katkı sağladığını düşünen Ö1 kodlu 
öğretmenin görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

“Dijital oyunların olduğu sınıf ortamı çocuk açısından verimli öğrenmelerin olduğu, keyifli 
zaman geçirdiği, güven ortamının sağlandığı yerdir.” 

Görüşme formunun dördüncü maddesinde dijital oyunların, öğrencilerin öğrenme 
ihtiyaçlarını karşılaması konusundaki fikirlerinin neler olduğu sorusu yöneltilmiştir. Görüşme 
formunun bu maddesine 20 kişi cevap vermiş olup alınan yanıtlar incelendiğinde; dijital 
oyunların öğrenme sürecine mutlaka dahil edilmesi gerektiği ama tek başına asla yeterli 
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olmayacağı yönünde olduğu ağır basmaktadır. Ayrıca alınan yanıtlar arasında; çocukların 
gelişim özelliği ve yaşına uygun dijital oyunların aileleri tarafından çocuklara sunulamadığı 
ifadesi de dikkat çekmektedir. Yanlış öğrenmelerin önüne geçmek için evde oynanacak dijital 
oyunların çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine göre seçilmesi alınan yanıtlar arasında kendine 
yer bulmuştur. 

Çocukların öğrenme süreçleri içerisine dahil edilmesi gerektiğini düşünen Ö4 kodlu 
öğretmenin görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

“Öğrenme ve kendilerini geliştirmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri için güzel bir 
platform. Ancak kontrollü kullanıldığı ve çok uygulanmadığı sürece. Ama dijital oyunlar 
hiçbir zaman tek başına öğrenme ihtiyacını karşılayamaz. Bence destek yöntem olarak 
kullanılması öğrenmede katkı sağlayacaktır.” 

 
V. SONUÇ 

Bu çalışma; görüşme formundan elde edilen bulgular ve çalışma süresince gözden geçirilen 
literatür ışığında değerlendirildiğinde, okul öncesi eğitim basamağında dijital oyun 
kullanımının sınıf yönetimine etkisinin ne denli önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Dijital 
oyunlar; öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve yeni kazanım elde etmede öğretmenin işini 
kolaylaştırdığı, hem gerçek hem de sanal sınıflarda uygulanabilirliğinin yüksek olması, 
neredeyse her kazanım için uygun dijital oyunlara kolay erişimin olması, sınıfın 
çoğunluğunun aktif katılımı sağlandığı için istenmeyen davranışlara harcanan zamanın eğitim 
öğretim faaliyetlerine ayrılabildiği için sınıf yönetimine katkısının olduğu söylenebilir. Ayrıca 
araştırma boyunca görüşleri alınan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında teknolojiye ve 
dijital oyunlara daha fazla yer açmaya istekli oldukları görülmektedir. Yine araştırma 
sonucuna göre, okul öncesi öğretmenlerinin dijital oyunlara karşı geliştirmiş olduğu tutum ve 
eğitim kurumlarının imkânları, dijital oyunların sınıf içerisinde aktif kullanımına doğrudan 
etki edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma, faydaları açısından değerlendirildiğinde ise araştırmacılara okul öncesi eğitim 
kurumlarında yeni kazanımların dijital oyunlar aracılığıyla verilebileceği; sınıf yönetimi 
konusunda endişelenecek bir durum olmadığı aksine doğru seçilmiş dijital oyunların okul 
öncesi öğretmenlerine sınıf yönetimi konusunda yardımcı olabileceği görülmektedir. 
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Özet: Tarih boyunca devletler, bireylerin ve toplumların maddi ve manevi varlığına zarar 
veren ve toplum düzenini bozan faaliyet ve davranışları yasaklamıştır. Suç işleyecek olanları 
caydırmak, kontrol etmek ve onlara yaptırım uygulamak için de çeşitli kanunlar 
oluşturmuşlardır. Bu tür faaliyet ve davranışlarda bulunanları cezalandırmış, böylece 
toplumda huzuru ve bu huzurun kalıcılığını hedeflemişlerdir.  

Osmanlı Devleti’nde ceza hukuku alanında şerʻi hukukun hükümleri benimsenmiş, bunun 
yanında padişahlar tarafından gerektiği takdirde yeni kurallar konulmuştur. XIX. yüzyılda 
gerek iç ve gerek dış nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti başta idari, mali ve askeri olmak 
üzere birçok alanda reformlar yapmaya başlamıştır. Tanzimat fermanında belirtilen başlıca 
ilkeler gereğince yapılan kanunlaştırma faaliyetleri kapsamında hukuk ve yargılama alanları 
da bulunmaktaydı. Bu faaliyetler kapsamında tazir cezalarını düzenleyen ceza kanunları 
hazırlanmış ve bu kanunlar hem Anadolu’da hem de Rumeli’de uygulanmaya başlanmıştır. 
Yine bu dönemde, hem merkez hem de taşra idaresinde değişiklikler yapılmış, eyalet, sancak 
ve kazalarda kurulan meclislere ceza kanunlarını uygulama ve yargılama yetkisi verilmiştir. 
Merkezde oluşturulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ise yasama faaliyetlerinin yanında 
yüksek temyiz mahkemesi olarak çalışmıştır. Vilayet, sancak ve kazalarda görülen davaların 
kararları incelenmek üzere Sadarete gönderilir ve buradan Meclis-i Vâlâ’ya havale edilirdi. 
Meclis bu kararları onaylayabilir, değiştirebilir veya davanın yeniden görülmesini 
isteyebilirdi. Meclisin verdiği karar Sadrazamlık tarafından tekrar vilayete gönderilirdi. 
Gönderilen bu kararların birer kopyası da Sadarette tutulurdu. Meclis-i Vâlâ’da görüşülen 
meselelerin kayıtlarının tutulduğu Meclis-i Vâlâ Defterlerinde adli kayıtlar da yer almaktadır 
ve bu defterler bu çalışmanın esas kaynağını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Rumeli 
Meclis-i Vâlâ Defterlerinin tamamı taranmış, Prizren sancağında, sancağa bağlı kaza ve 
köylerde meydana gelen “öldürme kastıyla yapılan eylemler ve yaralama” olaylarına dair 
tespit edilen kayıtlar incelenmiştir.  

Prizren sancağı örneğinde ele alınan bu çalışmada, insanın maddi varlığına ve fiziksel 
bütünlüğüne zarar verme amacıyla işlenen cinayete teşebbüs ve yaralama suçlarına karşı 1858 
tarihli Osmanlı Ceza Kanununun uygulanması ile ilgili davalar incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Prizren Sancağı, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Yaralama, Ceza Kanunu. 
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Abstract: Throughout history, states have prohibited activities and behaviors that harm the 
material and spiritual existence of individuals and societies and disrupt the social order. They 
have also created various laws to deter, control and impose sanctions on those who will 
commit crimes. They punished those who engaged in such activities and behaviors, thus 
aiming at peace in the society and the permanence of this peace. 

In the Ottoman Empire, the provisions of the Shari'ah law were adopted in the field of 
criminal law, and new rules were set by the sultans if necessary. In the XIXth century, due to 
both internal and external reasons, the Ottoman Empire started to make reforms in many 
fields, especially in administrative, financial and military. Law and jurisdiction areas also 
took place within the scope of enactment activities carried out in accordance with the main 
principles specified in the tanzimat firman. Within the scope of these activities, penal laws 
regulating tazir punishments were prepared and these laws started to be implemented both in 
Anatolia and Rumelia. Also in this period, changes were made in both the central and 
provincial administrations, and the assemblies established in the provinces, sanjaks and 
districts were given the authority to apply and judge the criminal laws. As for the Majlis-i 
Vala-yı Ahkam-ı Adliye, which was created in the center, it worked as a high court of appeal 
in addition to its legislative activities. The decisions of the cases in the provinces, sanjaks and 
districts were sent to the Grand Viziership for examination and from there they were referred 
to the Majlis-i Vala. The Assembly could approve these decisions, amend them or ask for a 
retrial of the case. The decision made by the Assembly was sent back to the province by the 
Grand Viziership. A copy of each of these sent decisions was kept in the Grand Viziership. 
Judicial records are also included in the Majlis-i Vala Books, where the records of the issues 
discussed in the Majlis-i Vala are kept, and these books are the main source of this study. 
Within the scope of the study, all of the Rumeli Majlis-i Vala Notebooks were scanned, and 
the records of the "acts with the intent to kill and injury" events that occurred in the Prizren 
sanjak, the towns and villages of the sanjak were examined. 

In this study which is considered in the example of the Prizren sanjak will be examined 
cases related to the implementation of the Ottoman Penal Code of dated 1858 against crimes 
of attempted murder and injury committed with the aim of harming the material existence and 
physical integrity of a person. 

Keywords: Sanjak of Prizren, Attempted to Kill Intentionally, Wounding, Penal Code. 

GİRİŞ 

1858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunnamesinin uygulanması çerçevesinde bu çalışmada ele 
alınan kasten öldürmeye teşebbüs suçu ve verilen cezalara ilişkin belgelerden elde edilen 
bulguları değerlendirmeye geçmeden önce suç, kast, teşebbüs, yaralama ve ceza kavramları 
açıklanacak ve Osmanlı ceza hukuku üzerinde kısaca durulacaktır.   

Türkçe bir kelime olan suç, törelere ve ahlak kurallarına aykırı davranış ya da bir toplumda 
haksız sayılıp yazılı veya yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırıma bağlanan eylem manasına 
gelir [1]. Kanunun cezalandırdığı fiil [2], kabahat, hata, cürm, cinayet, cünha, günah [3] 
ifadeleriyle de tanımlanır [4]. 

Hukukta, kanunun suç saydığı fiili işleme iradesi [5] olan ve Arapça kökenli bir kelime olan 
kast bir işi bile bile yapmak demektir [6] ve İslâm hukukunda bu kavram yine Arapça olan 
amd olarak ifade edilmektedir [7]. Fâilin düşünüp öngördüğü bir neticeyi gerçekleştirmeye 
yönelik iradeyle hareket ettiği durumlarda doğrudan kast vardır. Doğrudan kast, fâilin suçun 
gerçekleşeceğini açıkça tasavvur etmesi ve neticeyi muhakkak saymasıdır [8]. 

Öldürme maksadıyla yapılan saldırı fâilin istediği neticeyi ortaya çıkarırsa, o takdirde 
tamamlanmış bir öldürme suçundan bahsedilir. Bu saldırı, fâilin irâdesi dışında ortaya çıkan 
sebeplerden dolayı öldürme neticesini doğurmamışsa o zaman suç teşebbüs aşamasında 
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kalmıştır [9]. Bu suçun cezası 1858 tarihli Ceza Kanununun 180. maddesinde düzenlenmiştir. 
Kanun maddesinde işlenmek istenen suç teşebbüs aşamasında kalsa da fâilinin teşebbüsten 
dolayı suçlu olduğu ve muvakkaten küreğe konulmakla cezalandırılması gerektiği ifade 
edilmiştir [10]. 

Müessir bir fiil olan yaralama suçu ise vücut bütünlüğüne yönelik saldırı olup ya bir organı 
telef etmeye ya da işlevsiz hale getirmeye yönelik olarak yapılır. Vücut bütünlüğüne yönelik 
saldırılarda suçun maddî unsuru ya kasıtlı olarak bir organı telef etmeye yönelik saldırı ya da 
saldırı neticesinde genel olarak ortaya çıkan zarardır [11]. Müessir fiil cezalandırılmayı 
gerektiren bir fiildir [12]. Bu çalışma için incelenen olaylarda bu tür suçlara ilişkin cezalar 
1858 tarihli Ceza Kanununun 177, 178. ve 179. maddelerindeki [13] hükümlere göre 
verilmiştir. 

Adam öldürme veya yaralama, zina, hırsızlık, gasp, eşkıyalık, yerleşik örf ve otoriteye karşı 
gelme gibi temel suçlar insanlık tarihi boyunca her toplumda ve her devirde kamu düzenini 
ihlâl sayılmış, farklı şekillerde de olsa cezalandırılmıştır [14]. Suç işlediğinden dolayı bir 
kimsenin hayat, hürriyet, mal ve izzetinefsi üzerinde devletin bunları tahdid ve takyid eder 
mahiyette ittihaz ve tatbik ettiği tedbirlere ceza denir [15]. Ceza, dünyada hukuk düzeni 
tarafından suçluya uygulanacak maddî ve mânevî müeyyideyi ifade eder [16]. 
Cezalandırmanın amacı, genelde suçun aleniyetine ve yayılmasına engel olarak içtimaî 
vicdanı ve yapıyı korumak, özelde ise suçu önlemek, suçluyu tedib ve ıslah etmektir [17]. 

Ceza hukuku ise insan hayatını korumaya almaktadır. Kişi, yaşamı doğal yollardan sona 
erinceye kadar ceza hukukunun koruması altındadır [18]. 

Osmanlı Devleti’nde ceza hukuku alanında da esas itibariyle İslam hukukunun uygulandığı 
görülmektedir. Ancak İslam hukukunda devlet başkanına tazir suç ve cezaları konusunda 
geniş bir takdir yetkisi tanınmış ve bu yetki Osmanlı padişahları tarafından bütün 
imparatorlukta yürürlükte olan hukuk normları koymak şeklinde kullanılmıştır. Böylece fıkıh 
kitaplarında mevcut cezai esasların yanı sıra birtakım esasların daha ortaya çıkması 
sonucunu doğurmuştur. [19]. Tazir suç ve cezalarının kadı’nın takdirine bırakılmayıp 
kanunnameler halinde düzenlenmesi Osmanlı ceza hukukunun bir özelliğidir [20]. 
Kanunnamelerde yer alan hükümlerin yürürlük süreleri padişahların hayatlarıyla sınırlıydı ve 
bundan dolayı padişahlar değiştikçe bu hükümlerde de değişiklikler olurdu. Bu değişiklikler 
belli bir yeküne ulaşınca yürürlükte olan hükümleri yeni bir kanunname bünyesinde toplama 
zarureti ortaya çıkmış ve bir kısmı resmi, bir kısmı da gayri resmi olmak üzere Osmanlı tarihi 
boyunca birçok kanunname ortaya çıkmıştır [21]. 

Tanzimat döneminde de ceza hukuku alanında bir dizi düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu 
düzenlemeler çerçevesinde üç ceza kanunnamesi hazırlanmıştır. 1858 tarihli Ceza Kanunu 
1840 ve 1851 yıllarındaki kanunların önemli derecede eksik ve yetersiz olan taraflarını 
tamamlayan, Fransız Ceza Kanunu ile yerli hükümlerin bir araya getirilmesiyle Ahmet Cevdet 
Paşa’nın başında bulunduğu bir komisyon tarafından oluşturulmuştur [22]. Bu kanun tazir 
cezalarını düzenlemiş, kısas ve cinayet davalarına, şerʻi ahkâmın düzenlediği kısma 
karışmamış, had cezaları hususunda ise susmayı tercih etmiştir [23]. 

Tanzimat dönemi Osmanlı’da merkez ve taşra idaresinde değişikliklerin yapıldığı bir 
dönemdir. II. Mahmut yapmayı düşündüğü reformları görüşmek ve gerekli kanun ve tüzükleri 
hazırlamak, devletle kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, memurları yargılamak ve 
devlet işleri hakkında görüş bildirmek amacıyla 1838 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 
Adliye’yi kurmuştur [24]. Tanzimat’ın ilanından sonra yapılan mali reformlar çerçevesinde 
muhassıllık sistemi uygulamaya konulmuş, bu maksatla eyalet ve sancaklarda muhassıllık 
meclisleri oluşturulmuştur. Nitekim başarısızlık üzerine muhassıllık sistemine son verilmiş, 
bununla birlikte kurulan meclisler varlıklarına devam etmişlerdir. Bu meclislere yargılama 
yetkisi de verilmiştir. Meclisler başlangıçta 1840 ve daha sonraki yıllarda hazırlanan ve 
yürürlüğe giren ceza kanunlarını uygulamakla yetkililerdi [25]. Meclislerin yargı hakkı 
1864’te Nizâmiye Mahkemeleri kuruluncaya kadar sürmüştür [26]. 
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Eyalet/vilayetlerdeki meclislerin gördükleri davaların bütün belgeleri temyiz için Meclis-i 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye gönderilirdi. Meclis-i Vâlâ’da Muhakemat Dairesinde ve eğer 
şerʻi mahkeme ilamı varsa Fetvahanede belgeler incelenir, alınan karar meclise sunulur, 
buradan Meclis-i Umûmî’ye, daha sonra da onaylanması için padişaha ulaştırılırdı [27].  
Gelen davalara dair alınmış olan kararlar Meclis-i Vâlâ’da gerekçe gösterilerek değiştirilebilir 
veya davanın yeniden yapılması için geri gönderilebilirdi. 

Bu çalışmada Prizren sancağında öldürme kastıyla tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlar başta 
olmak üzere bıçak ve balta gibi kesici aletlerle yapılan ve sadece teşebbüs aşamasında kalmış 
saldırılar ile yaralama suçları ele alınmış, bu suçlara karşılık verilen cezalar 
değerlendirilmiştir. Ölümle sonuçlanan olaylar ve bunlara ait davalar bu çalışmanın kapsamı 
dışında tutulmuştur. Çalışmanın başlıca kaynağını ise Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’de 
alınmış olan kararların kaydedildiği Meclis-i Vâlâ Defterleri ile Meclis-i Vâlâ belgeleri 
oluşturmaktadır [28]. 

 
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU ve CEZASI 

A. Yaralanma ile Sonuçlanan Durumlar 

Ölümle sonuçlanmayan, yaralanmanın olduğu veya olmadığı katletme kastıyla yapılan 
saldırıların cezası 1858 tarihli Ceza Kanununun 180. maddesinde düzenlenmiştir. İncelenen 
belgelerde bu suçu işleyenlere ilgili maddelere göre 3 ilâ 10 yıl arasında değişen sürelerde 
kürek cezası verildiği görülmüştür. Mahkûmlar bu cezasını ayrıca, halka açık yerlerde 
uygulanan bir yaptırım olan teşhir usulü uygulandıktan sonra çekeceklerdi. Teşhir cezasının 
nasıl olacağı kanunun 19. maddesinde düzenlenmiştir. 

19. madde: “Kürek ayaklarında demir olduğu halde hıdemât-ı şakkada kullanılmakdır kürek 
cezâsına müstehak olan şahs hakkında teşhîr usûlü dahi icrâ olunur şöyle ki cezâya hükm iden 
dîvân mazbatasının bir hülâsası gâyet kalın hurûf ile yazılub mücâzât olunacak şahs 
bulunduğu şehirde bir meydâna veya memerr-i nâs olan bir mahalle götürülüb işbu hülâsa 
göğsüne konularak iki sâʻat orada tevkîf ve halka irâʼe olundukdan sonra ayaklarına demir 
konularak mahall-i mücâzâtına gönderilir on sekiz yaşından aşağı olan ve yetmiş yaşından 
ziyâde bulunan ashâb-ı cinâyet işbu teşhîr kâʻidesinden muʻâf tutulur [29].” 

Maddede belirtildiği gibi kural olarak tazir cezası olan teşhir yaptırımının amacı ceza 
gerektiren davranışı belirtmek, toplumu bilgilendirmektir [30].  

Mesela, Yakova kazasında, Hacı nahiyesine bağlı Letan(?) köyünden Yusuf ile Tahir’in 
kavgasına karışan Tahir’in amcasının oğlu Sadık, öldürme kastıyla Yusuf’a tabanca ile ateş 
etmiş, kurşun Yusuf’un sağ elini sıyırıp geçmiştir. Yapılan mahkemede Sadık’a teşhir ve beş 
sene kürek cezası verilmiş olup ceza yeri olan Niş’e gönderilmesi Prizren mutasarrıflığına 
bildirilmiş, Niş valiliğine de bilgi verilmiştir [31]. Yine Yakova kazasında meydana gelen 
olayların birinde Hüseyin adlı kişi aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı odun ile Kıbti 
Numan’ın başına vurarak yaralamış ve meyhaneci Tomo’yu da öldürmek için tabanca ile ateş 
ederek parmağından vurmuştur [32]. Yakova’nın Marmirofça köyünden Andriç ise aralarında 
husumet olan Marik’e silah çekmiş ve bu nedenle tutuklanmıştır [33]. Hüseyin’e Selanik’te, 
Andriç’e ise Vidin’de çekmek üzere yedişer sene müddetle kürek cezaları verilmiştir. Bu 
cezaları teşhir edilmelerinden sonra uygulanacaktı. Başka bir olayın sebebi ise bir ihtida 
hadisesidir. İpek kazasına bağlı Çabik köyündeki Latinlerden Ketün adlı kişi, karısı İslam’ı 
kabul edip aynı kazaya bağlı Çerovik köyünden Salih ile nikâhlanınca Salih’i öldürmek 
amacıyla tabanca ile ateş ederek yaralamış, Ketün’ün kardeşi Dede ise Salih’i öldürerek 
kaçmıştır. Yapılan mahkemede Ketün’e, yaraladığı Salih’in ölümüne sebebiyet 
vermediğinden 19. maddeye göre teşhir edildikten sonra ceza kanununun 180. maddesine göre 
üç sene küreğe konulmasına (ceza yeri belirtilmemiş) karar verilmiştir [34]. 180. maddeye 
göre yaralanmaların meydana geldiği yukarıdaki olaylarda suçlu olan kişilerin mağdur olan 
taraflara diyet, nafaka veya tedavi masraflarını ödemesi de gerekmekteydi ancak bu 
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ödemelere dair belgelerde herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu durumda, diğer belgelerde 
rastlanılan verilerden hareketle yaralanmaların hafif boyutlarda olduğu veya iki taraf arasında 
sulh sağlandığı düşünülebilir.  

180. maddede belirtilen “eğer cerh ve darb fiʻili zaten katl kasdıyla olub da cârih ve dâribin 
yed-i ihtiyârında olmayan esbâb-ı mâniʻa haylûletiyle madde-i katl fiʻile çıkmamış idüğü 
tebeyyün eyler ise yara ve beresi gerek ağır olsun ve gerek hafif olsun mevadd-ı selase-i 
sâbıkada beyân olunduğu vechle cerh ve darbın derecesine göre hükm olunacak diyet yahud 
mikdar-ı maʻlûm meblağ ile masârıf-ı cerrâhiyesi istîfâ olunduktan sonra cârih ve dârib olan 
kimse her halde muvakkaten küreğe konulur” [35] hükmü gereğince saldırı sonucu yaralanma 
meydana gelmiş ise suçlunun yaraladığı kişi/kişilere diyet veya tedavi masraflarını da 
ödemesi gerekmekteydi. 
İpek kazasına bağlı Peterbosofça köyünden Petko adlı kişi aralarındaki bir tarla 

çekişmesinden dolayı Premçe’yi tüfekle sağ dirseğinden ve boş böğründen yaralamıştır. Kaza 
meclisinde yapılan mahkemede Petko’nun teşhir edilmesinden sonra Niş’te üç sene küreğe 
konulmasına hükmedilmiştir. Bu ceza diyet ve tedavi masrafı olarak belirlenen 250 kuruş 
Petko’dan alınıp Premçe’ye verildikten sonra infaz edilecekti [36]. Kan koğmak (kan davası) 
nedeniyle Gilan kazasına bağlı Vabledon(?) köyünde meydana gelen olayın mağduru, yaraları 
üç ayda iyileşecek kadar ağır olan Nezir adlı kişi aynı zamanda asker firarisidir. Belgelerde 
verilen bilgilere göre Vabledon köyünden Abdül ile yeğeni Halil kan davalıları olan Nezir’e 
tüfek ile ateş etmişlerdir. Nezir sol omuzunun üzerinden, sağ kolundan ve boğazının 
kenarından yaralanmıştır. Bu yaralar üç ayda iyileşmiş ancak kendisi asker firarisi olup şimdi 
nerede olduğu bilinmemektedir. Prizren mutasarrıflığına gönderilen emirnamede Abdül ile 
Halil’in mahallince belirlenecek tedavi masraflarını ve yevmiyeyi/günlük nafakayı Nezir’e 
ödemeleri ve 19. maddede belirtilen usule göre teşhir edilmelerinin ardından 180. maddeye 
göre bulundukları mahallde beşer sene küreğe konulmalarının sağlanması bildirilmiştir.  Bu 
cezaları tutuklanıp hapsedildikleri tarih olan 5 Aralık 1863’ten başlatılacaktı [37]. Yine Gilan 
kazasında Gırmova köyünden İmam Süleyman’ı tabanca ile yaralayan Selman’ın şerʻi ve 
nizami mahkemesi yapılmıştır. Şerʻi mahkemede alınan karara göre Selman iki bin dirhem 
diyeti Süleyman’a ödemeliydi. Nizami mahkeme kararına göre de Selman diyeti ödedikten ve 
mahallinde teşhir edildikten sonra beş sene küreğe konulacaktı [38]. Prizren kazasına bağlı 
Lofça köyündeki olayda ise, aralarındaki miras kavgası nedeniyle İstanişe adlı kişi kardeşi 
Arso’yu öldürmek amacıyla baltayla ve tabanca ile sağ koltuğu altından yaralamıştır. 
Arso’nun 15 günde ve günlük 30 kuruş tedavi masrafı ödenmek suretiyle iyileşeceği 
bildirilmiştir. İstanişe suçunu inkâr etse de Nezir b. Aydın ve Receb b. Haço adlı kişiler 
İstanişe’nin kendilerine “oldu ise oldu, kardeşime söyleyin beni dava etmesin” dediğini ihbar 
etmişlerdir.  Böylece İstanişe’nin suçlu olduğu kesinleşmiştir. İstanişe’ye teşhir ve üç sene 
kürek cezası (ceza yeri belirtilmemiş) verilmiştir. Bununla beraber yaraladığı kardeşine tedavi 
masrafı ve günlük nafakası olan 105 kuruşu da ödemesine hükmedilmiştir [39].  

Eğer iki taraf arasında yapılan şerʻi mahkemede sulh yapıldıysa herhangi bir ödeme söz 
konusu olmazdı. Yani mağdur olan kişi fâilin kendisine yapması gereken ödemelerden feragat 
ettiyse suçluya diyet, nafaka ve tedavi masraflarını ödeme cezası verilmezdi. Prizren 
kazasının Ramoya köyünden Yahya adlı kişi aralarındaki tartışma esnasında İbrahim’i tüfek 
sıkarak öldürmek istemiş ancak bu amacını gerçekleştirememiş, sadece sağ dirseğinden 
yaralamıştır. Yapılan şerʻi mahkemede sulh sağlanmış, nizami mahkemede ise Yahya’ya 
teşhir ile birlikte yedi sene Niş’te küreğe konulma cezası verilmiştir. İki taraf arasında sulh 
sağlandığı için mağdura diyet ve tedavi masrafına dair bir ödeme yapılmamıştır [40].  

Eğer bir kişi yirmi günden fazla işinden kalacak şekilde yaralanmışsa veya aldığı yara 
hastalanmasına sebebiyet verdiyse yaralayan kişiye 178. maddeye [41] göre ceza verilmesi 
gerekirdi.  

Buna göre; “bir kimse bir şahsı yigirmi günden ziyade işinden kalmasını yahud 
hastalanmasını mûcib olacak sûretle cerh ya darb eyler ise iki aydan iki seneye kadar habs 
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olunur ve masârıf-ı cerrâhiyesiyle mecrûh ve madrûbun hâl-i sıhhatinde kesb ideceği ticâret 
ve ücretinin misli kendisinden alınub mecrûh ve madrûba virilür ve eğer bunu evvelce 
tasavvur ve tasmîm iderek yapmış olduğu tebeyyün ider ise habs müddeti üç aydan üç seneye 
kadar temdîd olunur” idi. 
İncelenen belgeler arasında 178. maddeye göre cezalandırmanın yapıldığı iki davaya 

tesadüf edilmiştir. Belgelerin birinde verilen bilgilere göre Prizren kazasına bağlı Karsinç 
köyünden Mehmed adlı kişi aralarındaki su çekişmesinden dolayı Sinan’ı bıçakla öldürmek 
isterken boğazından yaralamıştır. Bu yaranın 30 günde iyileşebileceği belirtilmiştir. 178. 
maddeye göre Mehmed’in mahallince takdir edilen 300 kuruşu Sinan’a ödemesinden ve teşhir 
edilmesinden sonra 180. madde hükmüne göre üç sene küreğe konulması kararı Prizren 
mutasarrıflığına bildirilmiştir [42]. Diğer davanın konusu Kumanova kazasının Urla 
köyünden Emin’in kayını ile Tariko arasındaki kavga esnasında Emin’in kaçmaya çalışan 
Tariko’nun arkasından tabancasını ateşlemesi ve yaralanmasına sebep olmasıdır. Tariko’nun 
yarasının 20 günden fazla sürede iyileşeceği anlaşılmıştır. Üsküp meclisinden gelen 
mazbatada Emin’e Ceza Kanununun 178. ve 180. maddelerine göre üç sene kürek cezası 
verildiği belirtilmiştir. Ancak Meclis-i Vâlâ’nın bu davayı havale ettiği Tatbik-i Kavanin 
Cemiyetinden verilen müzekkirede Emin’in katl kastıyla ateş ettiğinin kesin olmadığı, bu 
nedenle 180. maddeye göre cezalandırılamayacağı beyan edilmiştir. Bu nedenle yaralama 
suçları ile ilgili 178. maddeye göre ceza verilmesi uygun bulunmuştur. Kanun gereğince bir 
kişinin 20 günden fazla sürede işinden kalmasına veya hastalanmasına sebep olan yaralama 
eylemlerinde suçluya iki aydan iki seneye kadar hapis ve tedavi masraflarını ödemesi cezası 
verilmeliydi. Bu maddenin 180. maddeden farkı kürek yerine hapis cezası verilmesi ve ceza 
süresinin belirli olmasıdır. Buna göre Emin’e mahallince takdir olunacak tedavi masrafı ve 
günlük nafakayı ödemesi (miktar belirtilmemiş), ödemeyi yaptıktan sonra iki sene 
hapsedilmesi cezası verilmiş, bu karar uygulanması amacıyla suçun işlendiği yerin 
idarecilerine bildirilmiştir [43].  

Ceza Kanununda devlet idarecilerini, memurlarını yaralayanlar hakkında da düzenleme 
yapılmıştır. İlgili 115. madde [44] şöyle düzenlenmiştir: “İcrây-ı hükûmete ve zabt u idâre-i 
memlekete meʼmûr olan büyük ve küçük kâffe-i meʼmûrîn-i devlet, icrây-ı vazife-i 
meʼmûriyet ider iken veyahud icrâ itdikleri hükm-i meʼmûriyetden dolayı bir âdem bunlardan 
birini cerh ider veyahud hastalığına sebeb olacak sûretle bir fiʻil-i müʼessire cesâret eyler ise 
vukûʻbulan cürmünün derecesine göre kânûnen tertîb iden cezânın iki katı ile mücâzât 
olunur.” 

Bu husus ile ilgili üç adet belge tespit edilmiş ve her bir davada mağdur olan devlet 
görevlisi olsa da suçlu olan kişilere farklı cezalar verildiği görülmüştür. Belgelerde bu 
farkların neden kaynaklandığına dair de herhangi bir açıklama veya başka bir veri ile 
karşılaşılmamıştır. İki davada sadece 180. maddeye, birinde ise 115, 179 ve 180. maddelere 
göre hüküm verilmiştir. Üç olayın da ortak noktası saldırılarda katl kastının olmasıdır. 

Priştine kasabasında Apostol adlı kişi meyhanede kavga çıkarınca meyhaneci tarafından 
zaptiyeler çağrılmıştır. Apostol, kendisini çıkarmak isteyen zaptiyelere direnmiş ve birisinin 
tabancasını alarak ateş etmeye başlamış, kurşunlardan biri Tanasko adlı bir çocuğa isabet 
etmiş, kurşunlar bitince tabanca ile de bir zaptiye askerini darp ederek yaralamıştır. Ceza 
Kanununun 180. maddesine göre Apostol’ün yaraladığı kişilerin diyet ve tedavi masraflarını 
ödemesine, teşhir edildikten sonra mahallinde dört sene küreğe mahkûm edilmesine karar 
verilmiştir [45]. Bir diğer olayda da Çon adlı kişi, hakkındaki davadan dolayı kendisini celbe 
giden zaptiye askeri Sadri’ye tabanca ile ateş etmeye çalışmış ancak tabanca ateşlenmemiştir. 
Çon adlı bu kişiye de 180. maddeye göre mahallinde üç sene kürek cezası verilmiş olup 
kendisine 19. maddede belirtilen teşhir cezası da uygulanmıştır [46].  

Prizren kazasına bağlı Rahofça köyünden Yuvan’ın başına tabanca ile vurarak yaralayan ve 
kardeşi İstefan’ı da silah çekerek korkutan Receb ile arkadaşı Behlül kendilerini tutuklamaya 
gelen zaptiyeye de direnmişler, Receb tabanca atarak Şaban adlı zaptiyeyi sağ kasığından 
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yaralamıştır. Zaptiyenin aldığı yara beş günde iyileşmiştir. Bu davaya dair Üsküp meclisinden 
gelen belgeler incelenmiş, Ceza Kanununun 179. maddesi gereğince Receb’den iki Mecidiye 
altını alınarak başına vurulan ve hafif derecede yaralanmış olan Yuvan’a verilmiştir. Ceza 
kanununun 179. maddesinde [47] hafif derecedeki yaralanmalar ile ilgili hükümde suçluya 
verilecek cezanın şekli açıkça belirtilmiştir: 

179. madde: “Cerh ve darb eğer madde-i sâbıkada mezkûr olan dereceden hafif olur ise 
cârih ve dârib olan kimse bir haftadan bir seneye kadar habs olunur yahud buna bedel bir 
mecidiye altınından beş mecidiye altınına kadar akça alınub mecrûh ve madrûba virilür 
veyahud bu suretlerin ikisi birden icrâ olunur ve eğer bunu evvelce tasavvur ve tasmîm iderek 
yapmış olduğu tebeyyün ider ise mikdâr-ı mezkûr akça alınub virildikden başka habsi 
müddeti dahi bir aydan iki seneye kadar temdîd olunur”. 

Receb’e verilen ceza sadece bununla sınırlı değildir. Katl kastıyla zaptiyeye ateş etmesi ve 
yaralaması nedeniyle de 115. ve 180. maddelere göre de ceza verilmiştir. 115. maddeye göre 
bir kişi devlet görevlilerinden birinin yaralanmasına veya hastalanmasına sebep olur ise 
alacağı ceza iki katına çıkarılırdı. Buna göre 180. maddeye göre Receb’e verilen üç Senelik 
kürek cezası altı seneye çıkarılmıştır. Zaptiyenin tedavisi süresince maaşı kesilmediği için 
Receb’den yevmiye/nafaka alınmamış, sadece tedavi masrafı alınması gerekli görülmüştür. 
Bu ücreti ödedikten sonra (miktar belirtilmemiş) Receb’in teşhir edilmesi ve ardından da 
Selanik’te altı sene müddetle mahkûm edilmesine hükmedilmiştir. Belgeden, Receb’in 
arkadaşı Behlül’ün ise firar ettiği anlaşılmaktadır. Receb’in yakalandığı olay esnasında 
zaptiyeleri tehdit eden Hasan ve Âdem adlı kişilerin de 113. maddeye göre üçer Mecidiye 
altını ceza ödemelerine karar verilmiştir. Bu dava ile ilgili alınmış olan bütün bu kararlar 
Sadaret tarafından Üsküp ve Selanik valiliklerine bildirilmiş ve verilen kararların 
uygulanması istenmiştir [48]. 

 
B. Sakatlanma ile Sonuçlanan Durumlar  

1858 tarihli Ceza Kanununun 177. maddesi [49] bir kişinin aldığı yaraların etkisiyle 
sakatlanmasına, herhangi bir organını kullanamaz duruma gelmesine sebep olanların 
cezalandırılmaları ile ilgilidir. Bu maddeye göre; “bir kimse bir şahsı cerh ya darb ile bir 
uzvunu katʻ ya taʻtîl ider ise masârıf-ı cerrâhiyesi ve hükm olunacak diyeti istîfâ olunmasıyla 
beraber üç sene müddetle küreğe konulur ve eğer bu cinâyeti evvelce tasavvur ve tasmîm 
iderek işlemiş olduğu tebeyyün eyler ise kürek cezâsı on seneye kadar temdîd olunur” idi. 
İncelenen belgeler arasında bu maddenin uygulanması ile alakalı dört adet dava ile 

karşılaşılmıştır. Bunlardan biri Vulçıtrın kazasının Koladre(?) köyünden Körke ve 
Çebrobova(?) köyünden Kosto adlı kişilerin öldürmek amacıyla Yakova kazasından 
Yankova’ya tüfek sıkıp yaralamalarıyla ilgilidir. Sağ kolundan yaralanan Yankova bu kolunu 
artık kullanamaz duruma gelmiştir. Meclis-i Vâlâ Muhakemât Dâiresinde bu davaya dair 
Prizren meclisinden gelen mazbata incelenmiş, alınan karar Prizren ve Vidin’deki idarecilere 
bildirilmiştir. Karara göre şerʻi mahkemede suçluların mağdura ödemeleri gereken 
diyetlerinin ve tedavi masraflarının belirlenip ödettirilmesinden sonra teşhir edilmeleri ve 
ardından Vidin’de 10’ar sene küreğe konulmaları gerekmekteydi [50]. Prizren kazasına bağlı 
Radeş köyünde meydana gelen bir olayın davasında ise mağdur olan kişi diyetinden feragat 
etmiştir. Bekir b. Ali kendisini ellerinden ve göğsünden tabanca ile vurarak yaralayan ve 
sakatlanmasına yol açan Nezir b. Süleyman’ı şikâyet etmiştir. Nezir suçunu inkâr etmiş ancak 
babası ve kardeşinin gizlice Bekir’e giderek yaralama bedeli olarak iki dönüm tarla teklif 
ettikleri ihbar edilince Nezir’in suçlu olduğu anlaşılmıştır. Kolu sakatlanan Bekir şerʻi 
mahkemede diyet istemediğini beyan etmiştir. Nezir’e teşhir ve Vidin’de üç senelik kürek 
cezası verilmiştir [51]. 

Prizren kazasında meydana gelen ve mahkemesi 1859 yılında sonuçlanmış olan başka bir 
davanın kararında ise 1851 tarihli ceza kanunu hükmü uygulanmıştır. Bunun nedeni, ilgili 
olayın yeni ceza kanununun uygulanmaya başlamasından, yani 1858 yılından önce meydana 
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gelmiş olmasıdır [52]. Prizren kazasına bağlı Hatula köyünden Şaban adlı kişi İzgatoriçe 
köyünden Abdül’ü yatağan bıçağıyla iki bileğinden yaralamış ve Abdül’ün sol kolu tamamen 
sakat kalmış, sağ kolu da zarar görmüştür. Şaban’ın sol kol için beş bin dirhemi taksitle ve 
ayrıca sağ kolu için de bir diyet ödemesi gerektiği fetvahaneden şerʻi ilamla açıklanmıştır. 
Ayrıca Şaban’a, suçu işlediği tarih 1858’den önce, yani yeni kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce olduğundan eski ceza kanununun (1851 tarihli Ceza Kanunu) birinci kısmının 17. 
maddesine göre iki sene pranga cezasına çarptırılması kararı verilmiş, bu karar uygulanması 
için Üsküp eyaletine emredilmiştir [53]. 

Sakatlanmaya neden olma ile ilgili belgeler içerisinde bulunan son dava yine Prizren 
kazasında meydana gelmiştir. Kazaya bağlı Apole-i Berot(?) köyünden Bahtiyar adlı kişi 
aralarındaki tartışmadan dolayı kardeşi Abdi’nin serçe ve yüzük parmaklarını baltayla 
yaralamıştır. Memleket tabibi tarafından iki parmağın da sakat kalacağı belirtilmiştir. 
Bahtiyar’a diyet ödeme, teşhir ve üç sene kürek cezası verilmiştir: “…Prizren kazâsına tâbi‘ 
Apole-i Berot karyeli Bahtiyâr nâm şahsın beynlerinde tekevvün iden münâza‘adan dolayı 
karındâşı ‘Abdi’nin balta ile serçe parmağıyla onun yanındaki parmağını cerh eylediği 
‘inde’t-tedkîk ihbâr ve emârât-ı vâkı‘a ile tebeyyün iderek mezkûr parmakların sakat kalacağı 
dahi memleket tabîbi tarafından haber virilmiş olduğuna ve Kânûn-ı Cezâ’nın yüz yetmiş 
yedinci maddesinde bir kişi bir şahsı cerh ya darb ile bir ‘uzvunu kat‘ ya ta‘tîl ider ise 
masârıf-ı cerrâhiyesi ve hükm olunacak diyeti istîfâ olunmasıyla beraber üç sene müddetle 
küreğe konulması muharrer bulunduğuna binâ’en merkûmun dahi bu hükme tatbîkan ve târih-
i habsi olan seksan iki senesi Saferinin yigirmi dokuzuncu gününden i‘tibâren on dokuzuncu 
maddede münderic kâ‘ide vechile ba‘de’t-teşhîr üç sene müddetle vaz‘-ı kürek olunub 
masârıf-ı cerrâhiye olarak takdîr olunan yüz elli guruşun merkûmdan tahsîl kılınması bir de 
mu‘attıl kalan parmakların diyet-i şer‘iyyesinin dahi merkûm Bahtiyâr’dan alınması iktizâ 
ideceğinden ve bu da mürâfa‘a-i şer‘iyye cereyânına mütevakkıf göründüğünden ol bâbda 
dahi bunların icrây-ı mürâfa‘alarıyla lâ-hakk olacak hükm-i şer‘iye göre îcâbının icrâ 
idilmesi zımnında Prizren mutasarrıflığına emr-nâme-i sâmi-i vekâlet-penâhileri tastîr 
buyurulması tezekkür kılınmağın ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir [54].” 

 
C. Mağdurun Zarar Görmediği Durumlar 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir kişiyi öldürmek amacıyla tüfek ve tabanca gibi 
ateşli silahlardan başka odun, balta ve bıçak gibi farklı aletler kullanılmıştır. Yapılan bu 
saldırılarda mağdur ağır veya hafif olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanmış, hatta 
sakatlanmıştır. Suçlu olan kişilerin çoğu “katl kastıyla çeşitli şekillerde saldırılar 
gerçekleştirerek birinin vücut bütünlüğüne zarar verdiklerinden” suçlarının derecesine göre 
1858 tarihli Ceza Kanunnamesinin ilgili maddelerine göre cezalandırılmışlardır.  
İlgili belgelerin bazılarında mağdur olan kişinin herhangi bir zarar görmemiş olduğu, buna 

rağmen öldürmek amacıyla yapılan eylemlerin de cezalandırıldığı görülmüştür. Bu davalarda 
suçlu olan kişiler mağdur ile aralarında meydana gelen çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı [55] 
tüfek veya tabanca ile saldırılarda bulunmuş, bu silahların kullanıldığı esnada 
ateşlenememesi, mermilerin/kurşunların isabet etmemesi gibi nedenlerden ötürü mağdur olan 
kişi herhangi bir zarar görmemiştir. Suçlular mahkeme edildikten sonra Selanik’te, Niş’te 
veya mahallinde çekmek üzere 3 ilâ 5 sene arasında değişen [56] kürek cezasına 
çarptırılmışlardır. Mahkûmlara kanunun 19. maddesine göre teşhir cezası da uygulanacaktı.  

Bu konu ile alakalı belgelerin çoğunda olayların ayrıntısı anlatılmamış, sadece kısa bir 
şekilde olay hakkında bilgi verilerek suçlunun cezası yazılmıştır. Daha önceki bazı davalarda 
olduğu gibi benzer suçlardan yargılanan kişilere niçin farklı sürelerde ceza verildiğine dair 
belgelerde herhangi bir açıklama ile de karşılaşılmamıştır. İpek kazasına bağlı Alukan 
köyünden ve Latin milletinden Davud’a tüfek sıkan aynı köyden Kıpti Salih’e [57], Prizren 
kazasına bağlı Karsinç köyünden Bekçi Şemseddin’e tabanca ile ateş eden Salih’e [58], yine 
Prizren kazasına bağlı Leşan köyünden Şakir’e tüfek sıkan Edhem adlı kişiye [59] ve Priştine 
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kazasının Hence köyünden Mehmed’e tabanca ile ateş eden Abdullah’a [60] Ceza Kanununun 
180. maddesine göre üçer sene kürek cezası verilmiştir. Suçlu olan kişilerin cezalarının 
tutuklandıkları tarihten itibaren başlatılması gerektiği belgelerde vurgulanmış, eğer tutukluluk 
süreleri verilen cezayı karşılıyor ise tahliye edilmeleri belirtilmiştir [61]. 

Prizren’in Beşocan(?)-ı Zir köyünün muhtarı Mustafa’ya tabanca ile ateş eden Kıpti Feriz’e 
[62], Glance köyünden Said’e tüfek sıkan bostancı Toro’ya [63] ve Debrenofça köyünün 
muhtarı Hamza’ya tüfek sıkan Feyzullah’a [64] ise dörder sene kürek cezası verilmiştir. 
Yakova kazasından Hamza’yı öldürmek amacıyla tüfek sıkan Murad adlı kişi ise beş sene 
kürek cezasına çarptırılmıştır [65]. 
İpek kazasının Novasil-i zaim köyünde meydana gelen bir olayda ise kardeşinin ölümüne 

sebep olan kişiye tüfek ile yapılan saldırı söz konusudur.  Dole ile Toma arasında meydana 
gelen kavgada Dole adlı kişi Toma’ya tırpan ile vurarak ölümüne sebep olmuştur. Tomo’nun 
kardeşi Boğdan da öldürmek amacıyla Dole’ye tüfek sıkmış ancak isabet ettirememiştir. 
Yapılan şerʻi mahkemede Boğdan kardeşinin diyetinden feragat etmiştir. Her iki suç ile ilgili 
görülen nizami mahkemede ise tutuklu olan Dole’nin nefs-i müdafaada bulunduğu 
anlaşıldığından Ceza Kanununun 186. maddesine göre hakkında ceza verilmesine gerek 
kalmadığından serbest bırakılmasına [66], Boğdan’a da 180. maddeye göre Niş’te beş sene 
kürek cezası verilmesine karar verilmiştir [67]. 

Son olarak vereceğimiz örnekte ise fâilin alkolün etkisindeyken cinayet işlemeye teşebbüs 
ettiği belirtilmektedir. Ahmet adlı bu kişinin alkolün etkisinde işlemiş olsa dahi bu 
durumunun hafifletici bir etken olarak değerlendirilmediği ve teşhir cezası ile birlikte üç sene 
kürek cezası verildiği görülmüştür. 

“Prizren Meclis-i Kebîr ve Tahkîki’nin 9 Receb sene 1282 ve 15 Teşrîn-i sâni sene 1281 
târihinde Meclis-i Vâlâ’ya havâle buyurularak Muhâkemât Dâ’iresi’nde mutâla‘a olunan 
mazbatalarıyla melfûf istintâknâme me’âllerinden müstebân olduğu vechile Prizren kazâsı 
sâkinlerinden Ahmed sarhoş olduğu halde beynlerinde vukû‘bulan bostan münâza‘asından 
dolayı Lopezde karyesi ahâlisinden Yaşar’a katl kasdıyla tabanca endaht eylemiş ise de 
kurşunu tesâdüf eylemeyüb fakat elini biraz yakdığı ihbârât-ı vâkı‘a ile tebeyyün itmiş 
olduğuna ve cerh ve darb fi‘ili zâten katl kasdıyla olub da cârih ve dâribin yedd-i ihtiyârında 
olmayan esbâb-ı mâni‘a haylûletiyle madde-i katl fi‘ile çıkmamış idüği tebeyyün eyler ise 
yara ve beresi gerek ağır ve gerek hafîf olsun cerh ve darbın derecesine göre hükm olunacak 
diyet yahud mikdar-ı ma‘lûm meblağ ile masârıf-ı cerrâhiyesi istîfâ olundukdan sonra cârih ve 
dârib olan kimsenin muvakkatan küreğe konulması kânûn-ı cezânın yüz seksanıncı maddesi 
hükmü iktizâsından olub ancak bunda cerh vukû‘a gelmemiş olmasıyla masârıf-ı cerrâhiye ve 
sâ’ire tahsîli îcâb itmeyeceğine mebni merkûm Ahmed’in bu hükme tatbîkan ve târih-i habsi 
olan seksan iki senesi Cemâziye’l-âhiresinin yigirmi birinci gününden i‘tibâren on dokuzuncu 
madde-i kânûniyenin hâvi olduğu usûl-i teşhîr hakkında ba‘de’l-icrâ üç sene müddetle 
mahallinde küreğe konulması zımnında Prizren mutasarrıflığına emr-nâme-i sâmi-i vekâlet-
penâhileri tastîr buyurulması tezekkür kılınmağın ol bâbda emr ü fermân” [68]. 

 
SONUÇ 

Bu çalışmada Rumeli Meclis-i Vâlâ Defterlerindeki kayıtlardan istifade edilerek Prizren 
sancağında meydana gelen olaylar üzerinden ölümle sonuçlanmayan, yaralanmanın olduğu 
veya olmadığı katletme kastıyla yapılan eylemler ile ilgili davalar 1858 tarihli Ceza 
Kanununun bu suçlara dair maddeleriyle ilişkilendirilerek incelenmiştir. Kanunun bu 
eylemlerle ilgili 177-180. maddelerinin nasıl uygulandığına dair belgelerdeki verilere 
bakıldığında mağdurun sadece saldırı karşısında aldığı bedensel hasarının göz önünde 
bulundurulmadığı görülmüştür. Örneklerden de anlaşıldığı üzere mağdurlar, tabanca, tüfek 
gibi ateşli silahların yanı sıra odun, balta, bıçak gibi diğer aletlerle yapılan saldırıların 
bazılarında yaralanmış, bazılarında ise hiçbir şekilde bedeni bir zarara uğramamıştır. Öldürme 
kastıyla yapılan eylemlerde mağdurun vücut bütünlüğüne hiçbir zarar gelmemiş olsa bile fâil 
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cezalandırılmıştır. 
Bir kişiyi öldürmek kastıyla eylemde bulunanlara 3 ilâ 10 yıl arasında değişen sürelerde 

Niş, Vidin ve Selanik’te çekmek üzere kürek cezası verilmiş, ayrıca bu cezalarını çekecekleri 
yerlere gönderilmelerinden önce suçları açıklanarak topluma da teşhir edilmişlerdir. Bazı 
kişilerin ceza yeri ise bulundukları bölge olarak belirlenmiştir. Değerlendirilen belgelerdeki 
verilere göre iki kişi dışında suçluların tamamına kürek cezası verilmiştir. Bir kişiye öldürme 
kastının olup olmadığı kesin olmadığı için 178. maddeye göre hapis cezası verilmiştir. Diğer 
bir kişiye de işlediği suç 1858’deki kanunun ilanından önce meydana geldiğinden dolayı suçu 
işlediği tarihlerde geçerli olan 1851 tarihli kanuna göre pranga cezası verilmiştir. 

 Bu cezalardan başka suçlu olan kişilere yaraladıkları kişilerin tedavi masraflarını, 
nafakalarını ve diyetlerini de ödemeleri cezası verilmiştir. Eğer fâil ile mağdur arasında sulh 
sağlandıysa, yani mağdur olan kişi kendisini yaralayandan herhangi bir ödeme talep 
etmediyse fâil bu cezadan muaf tutulmuştur. Suçlu olan kişilerin cezaları tutuklandıkları 
tarihten itibaren başlatılması gerektiği belgelerde vurgulanmış, eğer tutukluluk süreleri verilen 
cezayı karşılıyor ise tahliye edilmeleri belirtilmiştir. 

1858 tarihli Ceza Kanunu bütün Osmanlı tebaasını kapsamaktaydı. Ceza hukuku 
uygulamaları çerçevesinde ele alınan kasten öldürmeye teşebbüs suçunun cezasıyla ilgili 
incelenen belgelerde de bu kanunun etnik köken ve din ayrımı gözetilmeden bütün 
vatandaşlara eşit bir şekilde uygulandığı gözlemlenmiştir. Nitekim taraflar arasındaki çeşitli 
anlaşmazlıkların da inanış farklılıklarından veya etnik mensubiyetten kaynaklanmadığı 
belgelerdeki verilerden ortaya çıkan önemli sonuçlardan biridir.  
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Abstract: Tissue engineering studies aim to create in vitro tissues and organs, and use them as 

transplantation with in vitro systems. Most of the studies are carried out in vitro conditions such 

as skin/cartilage. In addition, an in vitro test system has been developed that mimics more 

natural tissue responses. However, the main problem is the insufficiency of the vascular 

process, which is vital for tissue/cell viability. The fact that the process is inefficient causes 

cells that cannot access nutrients and oxygen so it may cause necrosis. The efficiency and 

acceleration of the vascular process are very important for the production of new tissues that 

can efficiently imitate living tissue, the repair of damaged tissues, and organ transplantation 

operations that may be of vital importance for patients.  

In this study, it was aimed to synthesize (-KLTWQELYQLKYKGI) QK peptide, and then 

to produce a three-dimensional (3D) nanofiber tissue scaffold to be fabricated by 

electrospinning technique using polycaprolactone (PCL), and lastly to conjugate the QK peptide 

onto developed electrospun PCL nanofibers. 

Nanofiber structures formed by electrospinning have a high surface area-to-volume ratio. 

However, achievement of adjustable porosity and desired properties/function, the nanofiber 

composition offers advantages such as modification. On the other hand, PCL has a low melting 

temperature compared to its derivatives, and this feature makes it more durable. PCL has high 

biocompatibility, is United States Food and Drug Administration (FDA) approved, with 

viscoelastic properties that support tissue scaffold formation which is often preferred in the 

studies performed. Considering the main advantages, it is expected that they would have 

supportive effects on the differentiation and vascularization stage. With QK peptide conjugation 

on nanofiber scaffolds and the endothelial cell binding potential of QK peptide,  the developed 

bioactive nanofibrous scaffolds are expected to accelerate the formation and unique imitation 

of human intravascular endothelial tissue of HUVECs. 

The current project includes the fabrication of a PCL-based 3D nanofiber tissue scaffold 

followed by conjugation of the -OH groups in the PCL structure with the amine groups of the 

QK peptide at different concentrations values. Then, the effects of the scaffold structures on 

biodegradability, water contact angle (hydrophilicity), and pH value of the environment were 

investigated. Considering the advantages of the developed products and methods, the data 

obtained from biodegradability, pH, and water contact angle measurements will provide an 

important structure and direction for the vascularization studies to be performed [1]. Our results 

are expected to contribute to the determination of the conjugation rate at which the proliferation 

expressions of HUVECs are the most efficient, and this study has developed a potential method 

that can be used in many studies, especially in the field of tissue engineering. 

 

Keywords: Polycaprolactone, Electrospinning, QK Peptide 
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I. INTRODUCTION 

Tissue engineering studies aim to create in vitro tissues and organs, and use them as 

transplantation or in vitro systems. Most of the studies are carried out in vitro conditions such 

as skin/cartilage. In addition, an in vitro test system has been developed that mimics more 

natural tissue responses. However, the main problem is the insufficiency of the vascular 

process, which is vital for tissue/cell viability [2]. The efficiency and acceleration of the 

vascular process are very important for the production of new tissues that can efficiently imitate 

living tissue, the repair of damaged tissues, and organ transplantation operations that may be of 

vital importance for patients. In 2021, according to data from the United Network for Organ 

Sharing (UNOS)*, there were 41,354 organs in the United States, an increase of 5.9 percent 

compared to the previous year the transplantation was performed and the annual total exceeded 

40,000 for the first time [3]. 

In the field of regenerative medicine and tissue engineering, many techniques have been used 

to optimize and accelerate the vascular process. In this respect, the most promising results, when 

the studies were examined, were observed in the reproduction of cell-free endothelial cells 

through a scaffold structure, using the channels remaining from the pre-existing vascular 

network. [4]. On the other hand, human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) are often 

used in studies, especially in the fields of tissue engineering and regenerative medicine, since 

their proliferation and vascularization potentials are quite high [5]. In addition, peptides that are 

being used to improve the efficiency of the vascular process increase the potential of these cells 

to multiply and form vascular structures. In our research, we used VEGF Mimicking (QK) 

peptide to specifically take the advantage of the vascularization-enhancing property of this 

peptide. 

Nanofiber scaffolds which are formed by electrospinning have a high surface area/volume 

ratio. It offers advantages such as adjustable porosity and manipulating the nanofiber 

composition to achieve the desired properties/function [6]. On the other hand, PCL has a low 

melting temperature compared to its derivatives, making it more durable. PCL is frequently 

preferred in studies performed with its high biocompatibility, is approved by the United States 

Food and Drug Administration (FDA), and its viscoelastic properties support tissue scaffold 

formation [7]. Considering the main advantages, it is predicted that they would have supportive 

effects on the differentiation of cells and the vasculature stage. Conjugation of the QK peptide 

to PCL nanofiber scaffolds at different concentration rates will affect the proliferation 

capabilities of HUVECs on these structures [8]. It has been determined that endothelial cell 

binding, capillary formation, and vascularity potential will increase at the concentration value 

where the most efficient HUVEC proliferation is observed in this study. Since VEGF, which 

supports cell proliferation, increases HUVEC cell growth and differentiation, it is among the 

effective factors in line with the targeted project aim. 

At this point, the project performed the synthesis of the peptide –KLTWQELYQLKYKGI 

(QK), which consists of 15 amino acids. Then, it involved the production of a nanofiber tissue 

scaffold by accelerating the PCL sent into the electric field with the help of a syringe and hitting 

the collector plate with acceleration as described in the previous study [9]. After this step, 

conjugation with different peptide concentration ratios was performed onto scaffold structures. 

Lastly, water contact angle, biodegradability, and pH analyses were performed. 

The research mainly benefited from the electrospinning technique to produce nano-sized 

scaffolds. The conjugation of the peptides, which were synthesized on the solid phase, with 

different concentration values occurred. At this point, different concentrations were used to 

measure for pH and dry weight changing, as also the water contact angle measurement at 

different time points (at the 1st, 6th, 11th, 16th, and 21st days). 
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II. MATERIALS AND METHODS  
 

I. Peptide Synthesis  

The synthesis of the KLTWQELYQLKYKGI (QK) peptide was performed by applying the 

solid phase peptide synthesis method in the Tissue Engineering and Regenerative Medicine 

Laboratory of the Biomedical Engineering Department of Izmir Katip Celebi University. The 

peptide sequence, which is KLTWQELYQLKYKGI (QK), was synthesized using Rink Amide 

NovaGelTM resin (0.62 mmol/g) [10]. The Fmoc-protected amino acids and HBTU (2-(1H-

benzotriazol-1-yl) -1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, Hexafluorophosphate 

Benzotriazole Tetramethyl Uronium) was added to the resin after dissolving in N, N-

diisopropylethylamine (DIEA) and N, N-dimethylformamide (DMF). A small amount of resin 

was separated and the Kaiser test was applied to detect the presence of any unreacted amine 

groups. According to opened tips of amino acids with the Fmoc test result, the resin was washed 

with DMF (5x3 ml). Later on, to remove the Fmoc-protecting group, the resin was kept in a 

solution of 20% piperidine/DMF for 30 minutes, and it was washed with DMF again. Then each 

of the following amino acids found in the peptide sequence was coupled by using the same 

methodology. Lastly, when all the amino acids were coupled to the sequence, for separating the 

synthesized peptide from the resin molecule, the resin was kept in a trifluoro acetic acid (TFA) 

based solution for two hours. The solution was poured into the cold diethyl ether and the peptide 

was washed with cold ether 3 times. Peptide was kept at -20 °C for 24 hours, and precipitation 

of the product was ensured. In the last step, the resulting suspension was centrifuged, the 

supernatant part was discarded, the remaining ether was removed by vacuum evaporator and 

the solid part was lyophilized by freeze-drying method at -80 °C (Biobase Biodustry BkFD10P, 

Shandong, China). 

 

II. Electrospinning to Produce PCL Nanofiber Scaffolds 

PCL polymer ((10% w/v) (Sigma Aldrich; average Mn 80,000) was used for the production 

of nanofiber. Volumetric proportioning dissolved it in chloroform and DMF solution with the 

magnetic stirrer overnight. It is important to note that dissolving the PCL polymer 

homogeneously in the solution is crucial for the successful application of the spinning process. 

The electrospinning device was set to an electrical potential of 20 kV, and then the distance 

between the syringe tip and the collector plate was determined to be 14 cm. The solution 

velocity coming out of the syringe tip was determined as 1 mL/hr. The nanofibers produced 

were stored in a cabinet set to a temperature of 24 degrees [11]. 

 

III. QK Peptide Conjugation to PCL Nanofiber Surface 

2 mM EDC and 5 mM NHS were prepared in 0.1 M MES Buffer solution. PCL nanofibers 

were kept and incubated in this EDC/NHS solution for 40 minutes in the incubator. Later on, 

the solution was removed and PCL nanofibers were incubated in 10 µM, 100 µM, and 1000 

µM QK peptide in a Phosphate Buffer Solution (PBS) at 4 °C during 24 hours. Lastly, nanofiber 

structures were washed with PBS upon characterization. 

 

IV. Water Contact Angle Measurement 

Thetalite 1401 Biolin Scientific device was used to measure the surface wettability for the 

hydrophilicity of the manufactured PCL nanofiber. All measurements were performed at room 

temperature. Distilled water droplets were dripped onto the surface to be 3 µL, and then the 

angle values were calculated by the measuring device and the data were analyzed [12]. 
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V. Biodegradation Analysis (pH, Dry Weight) 

To measure the biodegradability values of the scaffold structures produced, 1M Simulated 

Body Fluid (SBF) was prepared. Different concentration groups and control groups were 

immersed in 2 ml of SBF each and three repeated analyses were performed. SBF was not 

refreshed during the experiment period so that pH changes could be analyzed [13]. pH 

measurements were taken every 24 hours. For dry weight measurements, each sample was dried 

in an incubator set to 50 degrees and weights were measured with the help of precision scales. 

All of these experiments are performed on the 1st, 6th, 11th, 16th, and 21st days. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

III.I) Wettability Analysis of the PCL Nanofibers 

To investigate the physicochemical analyses of PCL nanofibers conjugated with QK peptide 

at different concentration values, water surface contact angle measurement was taken. The main 

purpose is to determine the hydrophilicity of different concentration ratios. Hydrophilicity 

directly affects the holding of cells to the PCL scaffolds’ surface, adaptation to the scaffold 

structure environment, and proliferation properties of cells [14]. The determination of the 

optimum concentration in terms of wettability may increase the attachment of HUVECs to their 

environment [15].  

The analysis results of the water contact angle measurements are given in Figure 1. 

According to the results; the surface contact angle was measured as 94,58°± 0,086 in the 0 µM 

control group, 81,61°± 0,359,  in the 10 µM group, 56,21°± 4,218 in the 100 µM group, and 

28,08°± 0,823 in the last group, 1000 µM. The results obtained reveal that the QK peptide 

conjugation rate increased contrary to decreasing the water contact angle. Thus, results showed 

that the hydrophilicity of nanofibers increased. 

Previous studies supported that the proliferation of HUVECs was more efficient and faster 

under conditions with high hydrophilicity [16]. When the results obtained were examined, 

increasing the peptide conjugation rate to nanofiber scaffold structures increased the 

hydrophilicity of the structure. This means that HUVECs would support a high proliferation 

rate on those nanofiber structures. 

 
Figure 1: Surface Wettability of PCL Nanofibers in different concentrations, a) 0µM b) 10µM c) 

100µM d) 1Mm 
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III.II) Biodegradation of PCL Nanofibers 

 

To analyze the biodegradability of PCL nanofibers, a simulated body fluid (SBF) solution 

was prepared to perform artificial body fluid function within 1 mM concentration and 7.42 pH. 

The samples were kept in SBF solution at 37°degree temperatures and then dry weight 

measurements were taken at different time points (1st, 6th, 11th, 15th, and 21st). The data was 

used to ensure percentage biodegradability with the formula indicated below. Figure 2 

illustrated the % weight loss of the QK peptide conjugated groups. 

 

Weight Loss (%) = [(wo-wd)/wo] * 100 

 

When the biodegradability rates were analyzed during the 21 days of the experiment, the 

group with the highest biodegradability level was determined as 1000 µM, while the group with 

the lowest was the control group. These data also supported the water contact angle data. PCL 

nanofiber structures show an increase in hydrophilicity when the concentration of conjugated 

peptide increases. Also, it was detected that when peptide concentration values increase, an 

increase in dry weight measurements of biodegradability analyses. 

 

 
Figure 2: % Weight Loss of PCL Scaffolds 

 

III.III) pH measurement of Different QK Concentration in SBF Solution 

 

 
Figure 3: pH Values of QK conjugated nanofibers for 21 Days 
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The pH values of each group were measured with a pH meter per every 24 hours during the 

entire experimental process. The scaffold structures in the SBF solution were immersed was 

not refreshed. Taken values were given in Figure 3. 

SBF solution is a solution prepared to create the chemical solution environment for human 

plasma [17]. The main objective is to analyze how PCL nanofiber scaffold structures immersed 

in SBF would affect the pH value during the 21-day process. When the measurements were 

examined; at the end of the 21-day experimental period, the lowest pH value was observed in 

the 1000 µM group. Since the biodegradability rate is higher in this group compared to other 

groups, the pH value of the environment may be also lower. There were observable changes in 

the pH value during the adaptation process, which was the first stage of the experiment, 

however, after this process (approximately after the 13th  day) pH values remained stable. 

 

IV. CONCLUSION  

The study firstly modified the PCL-based nanofiber scaffolds with QK peptide having 

vascular potential, and then characterize its important properties concerning biodegradability, 

water contact angle (hydrophilicity), and pH values. Herein, it was functionalized the PCL 

nanofibers with a specific QK peptide and aimed to construct bioactive this PCL scaffold. Our 

results obtained from these characterizations show that different concentrations of QK peptide 

conjugated onto PCL scaffold structures increased, and biodegradability also increased. In 

support of these data, when the pH values in the SBF liquid were examined, the lowest pH value 

was observed at 1000 µM, which is the highest concentration group, at the end of the 21st day. 

In addition, increasing the concentration ratio also increased the hydrophilicity of PCL 

nanofibers with different QK peptide concentrations. Since HUVECs can adhere and proliferate 

better with high hydrophilicity, HUVECs would adapt better and have a higher proliferation 

rate on these surfaces. In the future steps of this study, the influence of QK peptide-modified 

PCL nanofibrous scaffolds on vascular capacity and vasculogenesis of HUVECs will be 

investigated with different peptide conjugation rates as well. 
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Özet: Bir tasarım; malzeme özelliklerin belli bir profilini talep eder. Hedef; tasarıma en uygun 
malzemeyi, mühendislik malzemeleri içinden seçmektir. Tasarımda önemli bir nokta, tasarıma 
başlarken tüm malzeme gruplarını dikkate alınmasının gerekmesidir. Bu kadar geniş malzeme 
sahasından uygun malzemenin seçilmesi gerekmektedir. Parçanın çalışacağı sıcaklık, maruz 
kalacağı ortam şartları, iletken mi yalıtkan mı olması gerektiği gibi koşullar tasarımcının 
yorumuna açık konular değildir. Bu koşullar kesin olarak belirlendiğinde, istenilen özellikleri 
sağlamayan tüm malzemeler elenir. Bir sonraki aşamada performans artışı sağlayacak 
kombinasyonlar saptanarak seçenek sayısı daha da azaltılır. Yük taşıyan pek çok parçanın 
performansı sadece bir özellik tarafından değil, farklı özelliklerin kombinasyonları tarafından 
sınırlandırılmıştır. Örneğin; hafif, rijit bir kiriş için en iyi malzemeler; E1/2 / ρ değeri en büyük 
olanlardır. Bir yay için en doğru malzeme; biçimi ve yükleme tarzı dikkate alınmaksızın 
𝜎 𝐸⁄  değeri en büyük olanlardır. Böyle kombinasyonlara malzeme indisleri denir. Bunlar çeşitli 
malzeme özelliklerinin değişik kombinasyonlarıdır. Her özellik için ayrı indisler mevcuttur ve 
bu indisler maksimize edildiğinde malzemenin o özelliği de maksimum olur. Bu indisler 
optimum malzeme seçiminde anahtar görevi görürler.  

Anahtar Kelimeler: Malzeme indisleri, malzeme seçimi, makine tasarımı 
 

Abstract design; the material demands a certain profile of properties. Aim; is to choose the 
suitable material for the design among the engineering materials. An important point in design is 
that all material groups must be considered when starting the design. It is necessary to choose 
the appropriate material from such a wide material range. Conditions such as the temperature at 
which the part will operate, the conditions it will be exposed to, whether it should be a conductor 
or an insulator are not subject to the designer's interpretation. When these conditions are 
determined, all materials that do not meet the desired properties are eliminated. In the next stage, 
the number of options is further reduced by identifying combinations that will increase 
performance. The performance of many load-bearing parts is limited by combinations of different 
features, not just one feature. For example; the best materials for a light, rigid beam; E1/2 / ρ are 
the ones with the greatest value. The right material for a bow; 𝜎 𝐸⁄  are the ones with the greatest 
value regardless of the shape and loading style. Such combinations are called material indices. 
These are different combinations of various material properties. There are separate indices for 
each property, and when these indices are maximized, that property of the material becomes 
maximum. These indices act as a key to optimum material selection. 
 
Keywords: Material indices, material selection, mechanical design 
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I. GİRİŞ 

 asarım, belirli bir ihtiyacı gidermek, karşılaşılan problemi çözüme kavuşturmak için 
yapılan çalışmadır. Yapılan çalışma sonucu bir ürün ortaya çıkabileceği gibi, bir fikir veya 
aydınlatıcı bir çalışmada ortaya çıkabilir. 

Tasarım sistemli bir şekilde yapılmalıdır ve tasarım yapılırken belirli kurallara uyulmalıdır. 
Özellikle mühendislik tasarımlarında sunulan ürünün veya fikrin mühendislik kurallarına 
uygun olması gerekir. Elbette ortaya çıkan ürünün rengi, müşteri ilgisi gibi mühendislikle ilgisi 
olmayan konular da önemlidir. Ancak tasarımın tanımında olduğu gibi problemin çözüme 
kavuşması mühendislerin önceliğidir. 

Tasarımda en önemli noktalardan biri tasarımda kullanılacak olan malzemedir. Malzeme 
seçiminin doğru yapılmasıyla bir fonksiyon istenilen bir şekilde ve daha uzun süre işlevini 
yerine getirebilir. Aksi takdirde sorunu veya isteği çözebilecek bir fonksiyon işlevini yerine 
getiremez. 

Malzeme seçimi yapmak kolay değildir. Çünkü günümüzde 160.000’in üzerinde malzeme 
vardır[1]. Bu kadar malzeme arasından yanlış malzemeyi seçme ihtimali ise çok yüksektir. 
Doğru malzemeyi seçmek için birçok bilim adamı ve mühendis malzeme seçimi yaklaşımları 
geliştirmiştir. Bu yaklaşımlardan bazılarına ileride değinilmiştir. 

Yöntemlerden biri olan Ashby Metodu doğru malzeme seçimi konusunda etkili ve seçim 
yaparken tasarım koşullarını diğer yöntemlerden daha çok dikkate alan yaklaşımından dolayı 
hata payını oldukça düşürmektedir. Ek olarak seçim sırasında malzeme özellikleri grafikleri 
sayesinde malzemeler arasındaki karşılaştırmalar basit bir şekilde yapılabilmektedir. 

 
A. Tasarımda Uygun Malzemenin Belirlenmesi 

Tasarım, yeni bir fikri veya pazar ihtiyacını, bir ürünün üretilebileceği ayrıntılı bilgilere 
dönüştürme sürecidir. Tasarımda birçok kısıtlayıcılar vardır. Bu kısıtlayıcıların değer 
aralıklarından çıkılmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tasarımcı istenilen fonksiyonu 
yerine getirecek tasarımı elde etmek için serbest olduğu ve tamamen tasarımcıya bağlı kriterler 
de vardır. Normalde, malzeme seçimi tasarım tarafından belirlenir. Ama bazen tam tersi olur, 
yeni bir malzeme bir tasarımı olur hale getirebilir. 

Tasarım yapılırken her zaman belirlenen koşullara uyulması gerekir. Aksi takdirde tasarımda 
başarısızlık meydana gelir. Tasarımda birçok kısıtlayıcı vardır. Tasarımcı bunları göz ardı 
edemez. Aksi takdirde tasarım fonksiyonunu yerine getiremez ve çalışma başarısız olur. 

Tasarlanan bir fonksiyon için en önemli kısıtlayıcılardan biri malzemedir. Çünkü tasarımcı 
için mevcut malzeme sayısı çok fazladır. Mevcut malzeme sayısı 160.000’dan fazla ve her 
geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Malzeme seçimi için birçok yöntem geliştirilse de bu 
yöntemler sadece bir yol göstericidir. Tasarımcının bilgi birikimi malzeme seçiminde en önemli 
etkendir[2]. 

 
Şekil 1. Kısıtlayıcılar 

T
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B. Malzeme Seçimi 

Tasarımda malzeme seçimi başlı başına incelenmesi gereken bir konudur. Malzeme seçimi 
yapılırken fonksiyonu yerine getirecek uygun maliyetli malzeme seçilmesi ana hedeftir. 
Malzemelerin doğada bulunurluğu ve elde edilirliği o malzemenin maliyetini belirler. Maliyeti 
aza indirmek istenirken istenilen malzeme özelliklerinden ödün verilmesi gerekebilir. Fakat 
fonksiyonu yerine getiremeyecek bir malzeme seçmek tasarımı başarısız yapar. Bu yüzden 
malzeme seçimindeki kısıtlayıcıları dikkate alarak optimum malzeme seçimi yapılması 
gerekmektedir. Şekil 2’ de malzeme için kısıtlayıcılar verilmiştir[3]. 

 
Şekil 2. Malzeme seçiminde kısıtlayıcılar 

 
Malzeme seçiminde maliyet ile birlikte, mukavemet, fiziksel özellikler görünüm vd. dikkate 

alınmalıdır. Müşteri gözüyle bakıldığında tasarımın fonksiyonu yerine getirmesinin yanı sıra 
göze hoş gelmesi de istenir veya yakıt tüketimi dikkate alındığında bir otomobil ekipmanının 
hafif olması istenir. 

Her malzemenin iyi ve kötü özellikleri vardır. Seçim yapılırken malzemeden istenilen 
özellikler belirlenmeli daha sonra malzeme araştırması yapılmalıdır. Çok sayıda malzeme 
vardır sınırları belirlemek malzeme seçiminde tasarımcıyı belirli bölgelere odaklamasını 
sağlayıp seçimi kolaylaştırır. Tasarıma göre kısıtlayıcılar değişmektedir. Bu yüzden her tasarım 
için malzeme kütüphanesinde odaklanılması gereken bölge de değişmektedir. 

Literatürde malzeme seçimini doğru yapılabilmesi için çok sayıda çalışma yapılmış, 
yöntemler geliştirilmiştir Bu çalışmaların ortak amacı tasarımın ve tasarımcının belirlediği 
kriterleri dikkate alarak uygun malzeme seçimi yapılmasını sağlamak ve ikilemleri ortadan 
kaldırmaktır. Bu yöntemler çok kriterli karar verme sistemleri olarak ifade edilmektedir[4]. 
İkiden fazla aday malzeme arasından seçim yaparken birden fazla özelliğin çatıştığı 

durumlarda çok kriterli karar verme mekanizması kullanılır. Mekanizma  üç şeye ihtiyaç duyar. 
Alternatifler, kriterler ve kriterler arasında ağırlık katsayıları[5]. Bu mekanizma ikiye ayrılır: 
Çok amaçlı ve çok özellikli karar verme mekanizmaları; 

Çok amaçlı karar verme mekanizması fazla sayıda birbirleriyle çatışan malzemelerin arasında 
seçim yaparken kullanılır. Çatışan özelliklerin sınırları belirli olmalıdır. Birbirleriyle çatışan 
karakteristik özelliklerin oluşturduğu performans indisleriyle malzemeler kendi aralarında 
sıralanabilir. Oluşturulan performans indislerinin değerleri bizi doğru seçime yönlendirir. 
Ashby yöntemi buna dayanmaktadır. 

Çok özellikli karar verme sisteminde matematiksel modellemeler kullanılmaktadır. Bu 
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sistemde aday malzemeler vardır ve sayıları çok fazla değildir. Bu aday malzemelerin 
özellikleri ağırlıklandırma işleminden sonra matematiksel modeller ile optimizasyona tabii 
tutulur. Bu yöntem kesin bir sonuç verir. Çünkü belirli bir incelemeden geçen malzemeler aday 
malzeme olarak atanmaktadır ve sayısı olabildiğince en aza indirilmiş ve seçim 
basitleştirilmiştir. Çok amaçlı karar verme sisteminde ise oluşturulan malzeme indisleri ile ilk 
eleme yapıldıktan sonra tasarımcı kalan malzemelerde tecrübesine dayalı seçim yapar. Bu iki 
sistemin birbirinden farkı budur. Çok özellikli karar verme sistemini kullanarak çok sayıda 
yöntem geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak; PSI (Preference Selection Index), PROMETHEE 
(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation Method), AHP 
(Analytical Hierarchy Process), ANP (Analytic Network Process), SAW (Simple Additive 
Weighting), GTMA (Graph Theory and Matrix Approach), ELECTRE (Elimination and Choice 
Expressing Reality), TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution), VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) verilebilir[6] 

 
C. ASHBY Yöntemi 

Malzemeden istenen özellikleri ifade eden denklemler kombine edilerek malzeme indisleri 
oluşturulmaktadır. Malzeme indisleri malzeme özelliklerini taşıyan terimleri içerir. 
Şekil 3’de şematik çizimi verilen çekiye zorlanan, hafif ve güçlü olması istenen bir bağlama 

çubuğu için malzeme indisi belirlenirken; 
 

 
Şekil 3. Bağlama çubuğu 

 
L ve F önceden belirlenen değerlerdir. Sabit kabul edilmektedir. Kesitle (A) oynayarak kütle 

azaltılabilir. Bu sınırlamadır, kısıtlamadır 
A,  F çekme yükünü taşıyacak şekilde yeterli olmalıdır. 

Yani;    𝜎  olmalıdır.                                                                                                                                     

F yükü sonucu doğan ger lme 𝜎 𝜎   olmalıdır.   

  𝐴                                                                                    

𝑚  𝐴. 𝐿.𝜌    

𝑚  . 𝐿.𝜌                                                                                                                    

 𝑚  𝐹. 𝐿.    

𝑃  𝑓  𝐹,𝐺,𝑀   

P = [ Fonks yonel şartlar x Geometr k parametreler x Malzeme özell kler  ] 

F önceden belirlendi, L önceden belirlendi. Son parantez ise dikkatli incelersek malzeme 
özelliği (Malzeme İndisi) taşıdığını görülmektedir. 

Maximum performans ise bu ifadeyi ters çevirdiğinde elde edilir. Yani son parantez  şekline 

geldiğin de maksimum mukavemete sahip, aynı zamanda min. kütleli çubuk malzeme olacaktır. 
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𝑀
𝜎
𝜌

 

Şekil 4’ de şematik çizimi verilen eğilmeye zorlanan, hafif ve rijit olması istenen bir kiriş için 
malzeme indisi belirlenirken; 

 
Şekil 4. Bağlama çubuğu 

 
Kirişin rijitliği bir sınırlama ile karşılaşsın.Yani F yükü altında () sehiminden fazla sehim 

yapmasın 

Fonksiyon: Kiriş görevi yapmak 

Sınırlamalar: Uzunluk (L) önceden belirli. 

𝑆  𝑣𝑒 𝛿
.

. .
                                                                             

 𝑚 𝐴. 𝑙.𝜌                                                                                                                                                            

E:  Young modülü (Elastisite ) 

C: Sabit (yük dağılımına bağlı olan)  

 I: Kesitin atalet momenti     

 Kare kirişler için 𝐼  𝑏 12 ⁄ 𝐴 12⁄                                                                                                            

𝑆
. . . .

.
                                                                                                                   

𝐴
. . /

. /                                                                                                                                

𝑚
. . /

. / . 𝐿.𝜌                                                                                                                      

𝑚
.

.

/  
. 𝐿  . /                                                                                                              

𝑀
/

                                                                                                                                        

Şekil 4’deki gibi burulmaya maruz kalan bir çubuk için malzeme indisi, yine yukarıdaki yöntem 

kullanılarak 𝑀
/

  olarak belirlenmiştir 
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Şekil 5. Burulmaya zorlanan elaman 

 
Ashby tekil yükleme durumlarında çeşitli şartlar için malzeme indisleri ortaya atmıştır. 
Eğilmeye zorlanan,  hafif ve rijit olması istenen bir kiriş için en iyi performansı veren malzeme 

indisi  𝑀
/

   olarak belirlenmiştir. Malzeme indisi ne kadar büyük olursa seçilen 

malzemenin performası o kadar yüksek olur.  
Çekiye zorlanan, hafif ve güçlü olması istenen bir bağlama çubuğu için en iyi performasnı veren 

malzeme indisi 𝑀  olarak belirlenmiştir.  

Çekiye zorlanan, hafif ve rijit olması istenen bir bağlama çubuğu için en iyi performasnı veren 

malzeme indisi  𝑀  olarak belirlenmiştir  

 
Tablo 1.Ashby’nin  malzeme indisleri

 

E: Elastisite modülü    ρ :  Yoğunluk    R :  Akma sınırı    C :  Fiyat    C : Isı kapasiyesi   P : Elektirksel direnç 

Asbhy,  malzeme indislerini ile yine kendinin oluşturduğu diyagramlarda kullanarak malzeme 
seçimini yapmaktadır.  

 
Şekil 6. Bot küreği 

Şekil 6’da ki bot küreğini eğilmeye çalışan bir kiriş gibi düşünebilinir. Kürek hafif ve sert 
olmalı. Bu durumlar için malzeme indisi  M  E1/2 / ρ dir. Malzeme indisinin eğimi belirlenir. 
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/
𝐶                                                                                                                              

  𝑙𝑜𝑔 𝐸  𝑙𝑜𝑔 𝜌 𝑙𝑜𝑔 𝐶                                                                                                                                                                         

 𝑙𝑜𝑔 𝐸 2 𝑙𝑜𝑔 𝜌 2 𝑙𝑜𝑔 𝐶                                                                                                            

m 2                

                                                 
 

Şekil 7. Ashby’nin elastisite modülü – yoğunluk grafiği 
 

  
Diyagramdan seramik, ağaç ve kompozit malzemeler seçim olarak gözükmektedirler.  
Malzeme                              Yorum                         
1.  Ağaç ……….. ………   Ucuz ama, doğal değişkenliği fazla  
2. CFRP ……….. ………   Ağaç kadar iyi ve kontrol edilebilir      
3. Seramik………………   Tokluk düşük maliyet yüksek 
 
Seramik tokluğu düşük olduğundan elenir. Ağaç ve kompozit en uygun malzemelerdir [7] 

 
SONUÇ 

Malzeme indisleri doğru malzeme seçiminde  anahtar görevi görmektedir. Malzeme indisleri 
belirlenirken tek yükleme durumu dikkate alınarak çıkartılıyor ve karışık yüklemeler için 
çalışmalar kısıtlı. Gerçek hayattaki yükleme tipleri genelde birden fazla yükleme durumudur. 

Burulma-eğilme, burulma-bükülme vs. kombinasyonlarda da ve farklı geometrilerde 
malzeme indisleri belirlenebilir. 
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Abstract: Solar radiation emitted as electromagnetic radiation emitted by the sun can be used 
for heating, conversion to electrical energy and different energy use. In this context, the 
appropriate periods of solar energy and how much is important. In this way, it can be calculated 
how much energy can be produced with the existing solar energy. In this study, the rate of 
radiation emitted from solar energy was predicted by using a dataset including temperature, 
humidity, pressure, wind direction and speed, and sunrise and sunset variables covering a four-
month period. In this context, ridge regression, linear regression, lasso, random forest, support 
vector regressor, decision tree regressor and gradient boosting regressor methods, which are 
machine learning techniques, were used. In addition to these methods, a method consisting of 
a combination of bagging tree, random forest and decision tree was added and the best 
prediction method of solar radiation was tried to be selected among nine different methods. 
According to the results obtained, it was seen that the best result was obtained with the stacking 
model consisting of a combination of random forest regressor and decision tree regressor. 

Keywords: Machine Learning, Prediction, Solar Radiation 

INTRODUCTION 

Global solar radiation data is important for numerous applications, including meteorology 

[1], hydrology [2], and renewable energy utilization [3]. Observation sites for detecting solar 
radiation, unlike other meteorological characteristics such as sunshine duration, temperature, 
and relative humidity, are not available globally. This is due mostly to the high cost and difficult 
measurement procedures. As a result, the great majority of stations are incapable of producing 
accurate sun radiation observation data [4]. Finding an accurate technique to predict solar 
radiation is thus critical. Models for solar radiation prediction are often classed as physical, 
empirical, statistical, or machine learning. Machine learning models, such as Support Vector 
Machines (SVM) [5] and Artificial Neural Networks (ANN) [6], give better accuracy and a 
larger range of applications than physical and statistical models [7], and have become one of 
the most extensively used models.  

Machine learning approaches can handle difficulties that explicit algorithms cannot. The 
ability to construct a link between inputs and outputs even when modeling is challenging makes 
these models valuable for pattern recognition, classification, data mining, and forecasting [8]. 
There are three types of solar radiation forecasting methods: statistical/numerical approaches, 
physical methods, and hybrid or ensemble methods. Statistical techniques include machine 
learning models. There are three types of physical approaches: (i) sky imagery models, (ii) 
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numerical weather prediction (NWP) models, and (iii) satellite imaging or remote sensing 
models. Statistical techniques forecast time series using past data and the ability to extract 
information from data. 

The physical techniques are based on the interplay between the physical state and the dynamic 
mobility of solar radiation in the atmosphere. For time horizons between 1 and 6 h, 
statistical/numerical approaches produce better solar prediction results, while physical methods 
(NWP, remote sensing, etc.) become more acceptable for medium and longer time horizons [9]. 
NWPs are frequently used for 15-day forecasting. There are global (global), mesoscale (part of 
the planet), and regional (specific local region) NWP models available [10]. 

Sky imaging models are used for short-term global horizontal solar radiation prediction in 
order to deal with small scale variability caused by variable cloud movements (6 h). It has the 
advantage of having full meteorological data for anticipating future cloud patterns in the solar 
power plant area [11]. To predict solar radiation, remote sensing or satellite imaging models 
are used instead of local sensors. Whereas metaheuristic methods that integrate machine 
learning with physical methodology yield more accurate solar prediction over medium and long 
time periods [12]. A large number of studies using machine-learning algorithms to predict solar 
radiations have been published.  

Accordingly, the remainder of this paper is organized as follows. In the literature review 
section, information is given about the machine learning models used in the recent solar 
radiation prediction in the literature. The methodology and application section explains the 
dataset, machine learning methods and error measurements used in this paper and includes the 
results of the proposed model. The conclusion section discusses the result. 

 
LITERATURE REVIEW 

Global solar radiation is critical for solar energy consumption as well as economic and 
environmental factors. Unfortunately, solar radiation is changeable, and obtaining data on it is 
frequently difficult or impossible. This makes high-accuracy prediction of solar radiation 
difficult. Machine learning methods, on the contrary hand, can solve a diverse variety of 
nonlinear problems. As in many fields, there are many studies in the literature on machine 
learning models for solar radiation prediction. When past research studies were examined, it 
was discovered that the majority of them concentrated on the application of ANN. 

ANN was utilized to explore the influence of environmental factors on solar energy prediction 
performance and to predict solar energy with fewer inaccuracy. In hourly solar energy 
prediction, the ANN model with input selection applying the relief feature selection (ReliefF) 
and correlation feature selection (CFS) approaches outperformed the linear regression, decision 
tree, and Gaussian process regression (GPR) models [13]. Ghimire et al. compared ANN against 
SVR, genetic programming, and Gaussian process machine learning (GPML) for daily solar 
energy prediction. The findings of this study revealed that ANN is an efficient method for 
estimating solar energy, with an error rate of 11% [14]. Ağbulut et al. employed ANN, SVM, 
closest neighbor (k-NN), and deep learning (DL) in their study to predict solar radiation in four 
distinct regions. The daily lowest and maximum ambient temperature, cloud cover, and day 
length data from these provinces were used to predict their daily solar radiation. In terms of 
statistical criteria such as root mean square error (RMSE), mean absolute bias error (MABE), 
and R2, k-NN performed the worst, whereas ANN performed the best [15]. 

Since prediction models based on deep neural networks provide more accurate prediction 
results by utilizing historical data, applications have been made in solar radiation prediction. 
Long-Shot-Term-Memory (LSTM) and wavelet transform (WT) were utilized by Mishra et al. 
to predict short-term solar energy. WT was used to separate solar energy time series data into 
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distinct frequency series and extract features. In terms of statistical performance indicators such 
as mean absolute percentage error (MAPE), RMSE, mean absolute error (MAE), and R2, the 
suggested model outperformed previous machine learning algorithms [16]. In another study 
using the LSTM method, Alkandari and Ahmad combined machine learning methods with 
Theta statistical approach and proposed a hybrid model for solar energy prediction. The Auto-
gate recurrent unit (Auto-GRU) model proposed in the study combined machine learning 
methods and Theta statistical approach, providing higher accuracy compared to individual 
models [17]. PVPNet, a high accuracy deep neural network model, is suggested as one of the 
hybrid model approaches for solar energy prediction. With the model based on deep neural 
networks, 24-hour solar energy was estimated using meteorological information such as solar 
radiation, temperature and historical PV system output data [18].  

Fan et al. used the limited climate data such as maximum and minimum temperature, 
precipitation and solar radiation to estimate the daily solar radiation in China by employing 
SVM and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) methods. According to the results of the 
study, XGBoost model was more successful in estimating daily solar radiation in terms of 
forecasting accuracy and computational efficiency [19]. Wang et al. estimated future solar 
energy using a novel model based on the Gradient Boost Decision Tree [20], which combines 
numerous binary trees with a gradient boost ensemble approach based on weather forecast data. 
Jumin et al. predicted solar energy in Malaysia using the boosted decision tree regression 
(BDTR) model. Outcomes of the model were compared using neural networks, linear 
regression, and sensitivity analysis [21]. 

Khosravi et al. used different machine learning forecasting models based on 2 different input 
sets for hourly solar radiation forecasting. One of the input sets is pressure, local time, 
temperature, relative humidity, wind speed and while the other is solar radiation time series 
data. Support vector regression (SVR), multilayer feedforward neural network (MLFFNN), 
radial basis function neural network (RBFNN), fuzzy inference system (FIS) and adaptive 
neuro-fuzzy inference system (ANFIS) methods were used in the study, SVR and MLFFNN 
had methods respectively the highest performance with 0.9999 and 0.9795 R2 values [22]. 

Ahmad et al., compared SVR and tree-based community models, decision trees (DT), random 
forest (RF) and extra trees (ET) in estimating hourly solar energy. Among the methods used, 
RF and ET are superior in terms of estimation accuracy, while DT is advantageous in terms of 
computational efficiency [23]. In another example for the solar energy forecasting model based 
on weather forecasting, RF gave the best result among the different machine learning algorithms 
[24]. 

Rana and Rahman proposed an approach that integrates data resampling into machine 
learning algorithms for multi-step prediction of solar energy. The proposed approach has shown 
successful results in forward predictions of a solar power system in Australia from 5 minutes 
to 3 hours [25]. 

Al-Dahidi et al. used optimized Extreme Learning Machines (ELM) to predict the next 24 
hours of solar energy. The ELM model was implemented in a solar power system in Amman, 
Jordan and showed higher accuracy than the Back Propagation Neural Network (BPNN) model 
[26]. 

In another study using ELM, solar energy was estimated for 15, 30 and 60 minute time steps. 
Accelerate particle swarm optimization (APSO) integrated ELM (APSO-ELM) gave better 
results than conventional ELM and PSO integrated ELM (PSO-ELM) [27]. 
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TABLE I. MACHINE LEARNING-BASED APPROACHES AVAILABLE IN THE LITERATURE FOR SOLAR 

RADIATION AND SOLAR ENERGY PREDICTION  
Reference Inputs Data 

preprocessi
ng method 

Classifier/ 
predictor 

Performance 

[13] Ambient temperature, 
irradiance, PV surface 

temperature 
relative humidity, wind 
speed and accumulated 

dust 

CFS, 
ReliefF 

ANN, linear 
regression, 

decision tree, 
GPR, 

RMSE: 2.1436 

[14] Evaporation, maximum air 
temperatures, cloud cover, 

relative humidity 
at maximum temperature 

and specific humidity 

Neighbour-
hood 

component 
analysis for 
regression 

(NCA) 

ANN, SVR, 
genetic 

programming
, GPML 

%11 error 

[15] Cloud cover, daily 
maximum and minimum, 
ambient temperature, and 

day length 

- ANN, SVM, 
k-NN, DL 

R2: 0.855- 0.936, 
MABE: 1.870-
2.328, RMSE: 
2.273- 2.820 

[16] Cloudy-index, 
temperature, wind speed, 

humidity, pressure,  
and altimeter index 

WT LSTM MAPE: 0.02914, 
RMSE: 0.0043, 

MAE: 0.0365, R2: 
0.95053 

[17] Global horizontal 
irradiance, global Tilt 

irradiance, wind speed, 
wind direction, air 

temperature, temperature 
of panel 

Min-max 
normalizati

on 

Auto-GRU, 
LSTM 

Normalized Mean 
Square Error 

(nMSE): 0.0197 

[18] Temperature, solar 
radiation, and historical 

PV 

Correlation 
analysis 

PVPNet MAE: 109.4845 
RMSE: 163.1513 

[19] Minimum and maximum 
temperature, precipitation 

and solar radiation 

- SVM, 
XGBoost 

R2: 0.766, RMSE: 
3.181, MAE: 

2.429 

[20] Time, solar radiation, 
ambient temperature 

- Gradient 
Boost 

Decision 
Tree 

nRMSE: 0.0719 
MAE: 0.1420 

 
 

TABLE 1. MACHINE LEARNING-BASED APPROACHES AVAILABLE IN THE LITERATURE FOR SOLAR 

RADIATION AND SOLAR ENERGY PREDICTION (CONTINUED) 
Reference Inputs Data 

preprocessing 
method 

Classifier/ 
predictor 

Performance 

261



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 
 

     

[21] Historical solar radiation Gaussian 
normalizer, 

binning 
normalizer, 
Principal 

component 
analysis (PCA) 

BDTR, 
neural 

networks, 
linear 

regression 

R2: 0.90183, d-
factor: 0.03731 

[22] Wind speed, local time, 
pressure, temperature and 

relative humidity 

- MLFFNN, 
RBFNN, 

SVR, FIS, 
ANFIS 

R2: 0.9999 

[23] Wind speed and direction, 
air temperature, relative 
humidity, atmospheric 

pressure and solar 
radiation,  

- SVR, RF, 
ET, DT 

RMSE: 8.76 

[24] Weather forecast, weather 
observation, derived 

variables 

Mean decrease 
in impurity 

(MDI) 

RF RMSE: 577.5 
R2: 0.705 

[25] Historical solar 
photovoltaic power 

- NN, SVR, 
RF, LR 

MAE: 152.26, 
Mean Relative 
Error (MRE): 

11.57 

[26] Global solar radiation, 
wind speed, wind 

direction, humidity, 
temperature and 

precipitation 

Normalization ELM, BPNN RMSE: 8.4046 

[27] Global horizontal 
irradiance, wind speed, 

temperature, cloud cover, 
humidity,  

Min-max 
normalization 

ELM, APSO MAPE:1.4440, 
MAE: 0.0144, 
RMSE: 0.0178 

 
 
Table 1 shows that various machine learning algorithms such as ANN, SVM, and DT have 

been used to predict solar radiation and solar energy. Global solar radiation entering the Earth's 
surface is an essential element for the best design and operation of solar energy conversion 
equipment. Grid operators and electric market operators must consider solar radiation 
predictions while making grid operational decisions. This solar prediction is often utilized by 
energy producers to negotiate contracts with financial institutions or organizations that transport 
the generated energy. 

In this context, it is aimed to operate solar energy systems effectively with more accurate 
solar radiation estimations and to develop prediction models that energy producers can benefit 
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from. The results of different machine learning models, in which the correlation analysis of the 
inputs were determined, were examined by comparative analysis. Among the models applied 
according to the results, stacking model consisting of a combination of RF regressor and DT 
regressor gave the best estimation result. 
 
METHODOLOGY AND APPLICATION 

In this part of the study, the methods to be used in the estimation of solar radiation and the 
results obtained as the analysis will be presented. In this context, firstly, information about the 
existing dataset will be presented, and then the methods used for analyzes that can be made on 
this dataset will be explained. Note that, to create proper model, we use Python programming 
language and its related packages. Finally, the results obtained with the methods used will be 
addressed. 

 
A. The Dataset 

The dataset, namely “Solar Radiation Prediction” dataset, includes a total of 32686 
observation values and 11 variables. These 11 variables shared by NASA through the kaggle 
platform [28], cover the titles UNIX Time, Data, Time, Radiation, Temperature, Pressure, 
Humidity, Wind Direction, Speed, Time Sun Rise and Time Sun Set, respectively. These 
obtained data include for a period of four months. Radiation from these variables refers to the 
variable we are trying to predict, it is known as response variable. The remaining ten variables 
can be used to estimate the response variable. In this dataset, by using Time Sunrise and Time 
Sunset variables, we calculate the length of the day and add it into the variables with second 
unit, as “Difference”. However, adding this variable causes some correlation between variables 
in terms of relationship between TimeSunRise, TimeSunSet, and Difference. For that reason 
the Difference variable is used in the analysis. In addition, for the similar reason, UNIX Time, 
Data, and Time independent variables are removed from the dataset. Moreover, the correlation 
between the other variables are also examined and it is observed that there is no relationship 
between independent variables. Thus, variables given in the Table 2 are used in the analysis. 

 
TABLE 2. THE VARIABLES USED IN ANALYSIS AND THEIR DEFINITIONS  

Variable Definition (Unit) 
Variable Type 

Independent 
Variable 

Response 

Radiation Solar radiation (watts per m2)  ✔ 
Temperature Shows the air temperature (Fahrenheit) ✔  

Humidty Shows the humidity rate in the air (%) ✔  
Pressure Shows barometric pressure (hg) ✔  

WindDirection Shows the direction of the wind (degrees) ✔  
Speed Shows the speed of the wind (miles per 

hour) 
✔  

Difference Variable created by the authors, the 
length of the day (second) 

✔  

 

B. Data Pre-processing 

When the dataset is examined for the variables given in Table 2, there is no missing value. 
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The range in each independent variable has different and this situation can cause variables to 
dominate over each other and this dominance may affect the use of variables in the model. 
Therefore, data must be scaled before being analyzed. For this purpose the equations given in 
(1) and (2) are used. 

𝑋
𝑋 𝑋

𝑋 𝑋
 

(1) 

𝑋 𝑋 ∗ 𝑀𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑛 𝑀𝑖𝑛 (2) 

 
After the data is scaled, it is divided into two to be used in the analysis: the training set and 

the test set. The training set is the dataset used to train the model. The test dataset is the dataset 
used for analysis to see how the created model performs. Then, the existing dataset is divided 
into 80% training set and 20% test set. Afterwards, radiation estimation was made using the 
methods mentioned below. 

 

C. Machine Learning Algorithms for Prediction of Solar Radiation 

 
Machine learning techniques used to analyze datasets are divided into two, depending on 

whether there is a variable y or not: (i) supervised learning and (ii) unsupervised learning [29]. 
If the response variable 𝑦 is included, the methods used are under the heading of supervised 
learning and are basically listed under the headings of regression and classification. If the 
variable 𝑦 has a continuous structure as in our current dataset, estimation processes are made 
and it is included under the heading of regression. However, if the 𝑦 variable takes categorical 
values with a discrete structure such as 0-1, the operations are included under the classification 
heading. Contrary to supervised learning, if there is no 𝑦 variable, it is called unsupervised 
learning and the process generally includes operations such as clustering. It was summarized as 
Figure 1. 

 
Fig. 1.  Classification of the machine learning algorithms according to the response 

 
There are various methods under the title of supervised machine learning. The most well-

known of these methods is linear regression. Linear regression is based on the creation of the 
output variable with the input variable or variables, and as the name suggests, the resulting 
equation has a linear structure. This type of model is found by multiplying the coefficients of 
the variables and adding them to a constant. The coefficients of the variables show how much 
the change in 𝑦 can be explained by that variable. If a single variable is used in model creation, 
it is called simple linear regression. However, if a model is created with more than one variable, 
the model is called multi linear regression. Ridge or lasso regression methods can be obtained 
by changing the formulation made in the calculation of error used in determining the 
coefficients in linear regression. Ridge regression helps reduce the complexity of the model. In 

Machine 
Learning 

Supervised 
Learning (y 

variable)

Regression 
(Continuous 
Response)

Classification 
(Discrete Reponse)

Unsupervised 
Learning (no y 

variable)

Clustering

264



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 
 

other words, it is based on the removal of variables that are not needed in the model. Lasso, on 
the other hand, is based on reducing its contribution to the model instead of eliminating the 
variables. In other words, its effect is reduced by coefficient values without decreasing the 
variable. In the DT method, a hierarchical process is followed by following the tree structure of 
model creation. It is obtained as a result. In the RF method, it is based on running multiple DTs 
simultaneously and creating a model by taking the average. For this reason, it is thought that 
the results obtained with the RF are more consistent than the decision tree. The SVM method 
is used to estimate 𝑦-values with discrete nature and basically maximizes the areas between 
classes. Support vector regressor also works in a similar structure. The best fit line is the hyper 
plane that has the maximum number of points. Gradient boosting regressor gives a prediction 
model in the form of an ensemble of weak prediction models, which are typically DTs [30]. 
Ensemble learning algorithms allow to create models with better generalization ability and 
predictive performance by combining more than one base learner [31].  

The bagging method aims to generate independent predictors by employing training set 
samples and the average or voting of prediction method output. Stacking is a multilevel 
approach for combining many prediction models into a single model. Level-0 and Level-1 are 
the two levels of the stacking technique. Level-0 involves training different prediction models 
and estimating the output variable. The Level-0 predictions are utilized as inputs for Level-1. 
Level-1 model is known as a meta-learner, and it learns from prior level models that provide 
the best prediction of each model from the preceding level [32]. 
 
D. Models Comparison and Statistical Error Analysis 

As with the methods used, the performance indicators to be used to determine the usability 
of the models are also divided into two. While the performance indicators to be used for 
estimation include performance metrics such as mean square error (MSE), RMSE, MAPE and 
MAE, methods such as accuracy, precision, recall and f1 score are used to evaluate the models 
used for classification. 

As mentioned before, the current dataset includes the variable 𝑦 and has a continuous 
structure. For this reason, estimation methods, which are among the supervised learning 
techniques, will be used. In this context, regression, polynomial regression, ridge, lasso methods 
will be used and an appropriate method will be tried to be found. For the evaluation of the 
models, MSE, RMSE, MAPE and MAE metrics will be used as performance indicators. In this 
context, analyzes on the data can be summarized as follows. 

 
TABLE 3. PERFORMANCE METRICS RESULTS OF THE MODELS (WITH TRAIN DATA SET) 

Model\Performance Metric R2 MAPE MAE MSE RMSE 

Multi-Linear Regression 0.60 4202.92 150.85 40243.80 200.61 
Ridge Regression 0.59 4200.62 150.584 40244.00 200.61 
Lasso Regression 0.59 4199.974 150.83 40247.05 200.616 

RF Regressor 0.98 224.494 21.396 1737.88 41.687 
Support Vector Regressor 0.41 2463.977 156.97 59015.79 242.931 

DT Regressor 0.99 0.221 0.0284 1.221 1.10 
Gradient Boosting Regressor 0.753 1785.62 99.79 24623.92 156.92 

 
When we examined the error values obtained from the models created using the training 

dataset, it was observed that the models that gave the best performance were DT Regressor and 
RF Regressor, respectively. However, the obtained error values give very good results when 
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compared with other models. In order to see whether they exhibit similar performance in the 
test data, the outputs in Table 3 were created with the test data and summarized in Table 3. In 
addition to the methods in Table 3, RF Regressor with DT Regressor, and bagging tree methods 
are tried and the results of the test data are added to Table 4. 

 
TABLE 4. PERFORMANCE METRICS RESULTS OF THE MODELS (WITH TEST DATA SET) 

Model\Performance Metric R2 MAPE MAE MSE RMSE 

Multi-Linear Regression 0.59 4304.30 152.23 41203.72 202.987 
Ridge Regression 0.5903 4301.628 152.21 41203.97 202.987 
Lasso Regression 0.5903 4298.835 152.17 41204.04 202.987 

Random Forest Regressor 0.871 634.784 58.51 12898.04 113.569 
Support Vector Regressor 0.401 2503.24 157.99 60226.05 245.409 
Decision Tree Regressor 0.788 487.551 64.42 21257.76 145.800 

Gradient Boosting Regressor 0.743 1818.83 101.987 25799.12 160.621 
Bagging Tree 0.8322 1532.1 207.2950 11689 108.11 

Random Forest Regressor + 
Decision Tree Regressor 

0.866 199.77 207.7879 6392 79.9499 

 
The results obtained when the models created with the test data are run show that the DT 

Regressor method, which has a high value in the training data, could not give the same result 
with the test data. For this reason, an excessive learning situation called overfitting is observed 
in the training of this model. In the RF Regressor method, good performances are also obtained 
in the test data. The two models with the least errors in the training set, the DT Regressor and 
the RF Regressor, were combined with the stacking algorithm, which is one of the ensemble 
methods. In this way, it is aimed to create a new model with better prediction performance than 
both methods. In the stacking model, the prediction results of the DT Regressor and RF 
Regressor algorithms formed the input of the meta-learning DT Regressor and the final 
prediction result was obtained. 
 
CONCLUSION 

Radiation from solar radiation can be stored as energy and then used for heating or energy in 
different areas. For this reason, the amount of incoming energy gives information about the 
amount of energy to be produced. Therefore, it is important to estimate the amount of solar 
radiation. In this context, solar radiation value was tried to be predicted by using four-month 
data, different variables such as wind speed, humidity rate, and temperature and day length. For 
this purpose, methods such as linear regression, ridge regression, lasso, DT, RF, which are 
among the supervised learning techniques in machine learning, were used. In addition to these 
methods, two different methods, which are the combination of bagging and RF with the DT, 
are added and the results obtained from nine different methods are presented. According to the 
results obtained with the analyzes, it has been seen that the model that gives the best predictive 
value is the RF regressor and decision tree regressor combined with the stacking model, which 
is based on meta-learning and minimizes the error by reducing the bias. 

Existing analyzes were complemented by the use of six different variables. In future studies, 
the study can be expanded by increasing the number of independent variables. In addition, this 
dataset covering a period of four months can be extended to one year. Thus, by adding a time 
dimension to the study, effects can be analyzed on a seasonal or weekly basis. 
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Özet: Elektrikli araçlar ürettikleri düşük emisyonlar ile iklim değişikliğini hafifletmeye ve hava 
kalitesini iyileştirmeye yardımcı olurlar. Elektrikli araçlar yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını teşvik ederek diğer ülkelerden fosil yakıt ithal etme ihtiyacını azaltırlar. Ayrıca 
ülkenin enerji güvenliğini iyileştirmeye, çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakabilmemize 
de katkı sağlarlar. Fakat elektrikli araçların çok fazla tercih edilmemesinin en önemli 
nedenlerinden biri menzil kaygısıdır. Bu sorun da günümüzde gelişen son teknolojiler ile daha 
uzun süre sürüş sağlayan araçlar üretilerek ortadan kaldırılmaktadır. 
Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar geleceğin en önemli teknolojileri arasındadır. Çünkü 
emisyonların azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi de dahil olmak 
üzere günümüzün en acil sorunlarından bazılarının ele alınmasında en önemli rolü 
oynayacaktır. Fakat en büyük sorun olan bataryaların ısınması elektrikli araçların verimini 
etkileyen en büyük unsurdur. Bataryaların ısınması meydana gelebilecek en tehlikeli durumdur. 
Çünkü bataryanın alev almasına hatta patlamasına bile neden olabilir. Bu durumu önlemek için 
çeşitli soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Elektrikli araçlarda kullanılan batarya soğutma 
sistemleri, bataryanın sıcaklığını düzenlemeye, termal kaçakları önlemeye ve ömrünü uzatmaya 
yardımcı olarak bataryaların daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlamaktadırlar. Bataryanın 
boyutu, enerji yoğunluğu, çalışma ortamı ve istenen soğutma kapasitesi gibi gereksinimlere 
bağlı olarak soğutma sisteminin seçimi yapılmaktadır. 
Çalışmamızda elektrikli araçların öneminden, elektrikli araçlarda kullanılan bataryalardan, 
termal yönetim sistemlerinden ve batarya soğutma sistemlerinden bahsedilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Batarya, Elektrikli araç, Soğutma 

Abstract: Electric vehicles help mitigate climate change and improve air quality with their low 
emissions. Electric vehicles reduce the need to import fossil fuels from other countries by 
encouraging the use of renewable energy sources. They also contribute to improving the 
country's energy security and leaving a cleaner future for our children. However, one of the 
most important reasons why electric vehicles are not preferred too much is range anxiety. This 
problem is eliminated by producing vehicles that provide longer driving times with the latest 
technologies developing today. 

Batteries used in electric vehicles are among the most important technologies of the future. 
Because it will play the most important role in tackling some of today's most pressing issues, 
including reducing emissions and promoting the use of renewable energy. However, the biggest 
problem, the heating of the batteries, is the biggest factor affecting the efficiency of electric 
vehicles. Overheating of batteries is the most dangerous situation that can occur. Because it can 
cause the battery to catch fire or even explode. Various cooling systems are used to prevent this 
situation. Battery cooling systems used in electric vehicles help to regulate the temperature of 
the battery, prevent thermal runaways and prolong its life, and ensure safer and more efficient 
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operation of the batteries. The selection of the cooling system is made depending on the 
requirements such as the size of the battery, energy density, working environment and the 
desired cooling capacity. 

In our study, the importance of electric vehicles, batteries used in electric vehicles, thermal 
management systems and battery cooling systems are mentioned. 
 
Keywords: Battery, Electric vehicle, Cooling 
 

I. GİRİŞ 

GZOZ emisyonları, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere 
atılan gazları ve partikülleri ifade eder. Bu emisyonlar, sera gazları olarak bilinen 
karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve nitröz oksitten (N2O) oluşmaktadır. Sera gazları ısıyı 

Dünya atmosferinde hapsederek gezegenin ısınmasına neden olur. Bu durum da küresel 
ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açar. Atmosfere ne kadar çok sera gazı salınırsa o kadar çok 
ısı hapsedilir, gezegenimiz daha fazla ısınır ve küresel ısınma daha fazla meydana gelir. Küresel 
ısınmanın artması ve sürekli bir şekilde devam etmesi sonucunda aşırı hava olayları, yükselen 
deniz seviyeleri ve düzensiz yağışlar gibi çeşitli olumsuz hava şartları oluşur. Küresel ısınmaya 
en fazla katkıda bulunan sera gazı ise CO2’dir. Karbondioksit, fosil yakıtların yakılmasıyla 
atmosfere salınan en önemli sera gazıdır. CO2 emisyonlarının %70’inden fazlasına ulaşım, 
sanayi ve elektrik üretim sektörleri neden olmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucunda 
sadece CO2 değil insan sağlığına ve çevreye zararlı olan nitrojen oksitler (NO), kükürt dioksitler 
(SO2) ve partikül maddeler (PM) de açığa çıkmaktadır. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmadaki 
en önemli yöntem fosil kaynak tüketimini azaltarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını arttırmaktır [1, 2, 3, 4]. 

Özellikle araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını azaltmanın birkaç yolu vardır [3]. 
Bunlar: 

1. Benzinli araçlara kıyasla sıfır veya çok düşük egzoz emisyonu üreten, elektrikli 
araçların ve hibrit elektrikli araçların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

2. Kullanılan araçlarda üretilen emisyonu ve tüketilen yakıt miktarını azaltmak için genel 
bir yakıt verimliliği standartları belirlenebilir. 

3. Petrol türevi yakıtlar yerine biyoyakıtlar, hidrojen ve doğal gaz gibi alternatif yakıtların 
kullanılması da egzoz emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. 

4. Otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilerek hem yollardaki 
araç sayıları hem de çıkan egzoz emisyonları azaltılabilir. 

5. İş yerlerinde uzaktan çalışma teşvik edilerek yollardaki araba sayısı ve çıkan emisyonlar 
azaltılabilir. 

6. Akıllı Ulaşım Sistemleri yapılarak trafik sıkışıklığı önlenebilir ve araçların trafikte 
bekleme süreleri azaltılarak egzoz emisyonları azaltılabilir.  

7. Akıllı Şehir Planlama yapılarak daha yürünebilir ve bisiklet dostu şehirler tasarlanabilir. 
Bu da insanları, bisiklet gibi motorsuz araç kullanımına teşvik edebilir. 

8. Araçların düzenli bakımı yapılarak daha verimli çalışmaları sağlanabilir ve ürettikleri 
emisyonları azaltılabilir.  

9. Elektrikli araçların kullanımı için yapılan şarj istasyonlarında yenilenebilir enerjiden 
elde edilen elektrik kullanılabilir. 

 
Elektrikli Araçlar 

Elektrikli araçlar benzin veya dizel yakıt gibi fosil yakıtlarla çalışan geleneksel araçların 
aksine elektrikle çalışmaktadırlar. Elektrikle çalıştıkları için herhangi bir egzoz emisyonu 
üretmeyerek, küresel ısınma ve hava kirliliğine çok önemli katkı sağlarlar. Bu nedenle iklim 
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değişikliğini hafifletmede elektrikli araçların çok büyük potansiyelleri bulunmaktadır. Özellikle 
de elektrikli araçlar, güneş veya rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 
elektrik ile şarj ediliyorsa egzoz emisyonlarını azaltmaya çok daha fazla katkıda bulunacaktır. 
Fakat şarj etmek için kullanılan elektrik yenilenemeyen kaynaklardan (kömür, doğalgaz gibi) 
sağlanıyorsa yine egzoz emisyonlarının üretilmesine neden olacaktır. Fakat yenilenemeyen 
kaynaklardan üretilen elektrik kullanılsa bile çıkan egzoz emisyonları, geleneksel araçlardan 
çıkan egzoz emisyonlarından çok daha az olacaktır [5]. 

Elektrikli araçlar, elektrik motoruyla çalışan bir araç türüdür. Şarj edilebilen pillerden gelen 
elektrikle çalışırlar. Elektrikli araç kullanmanın pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlardan biri 
benzin kullanılmadığı için bakım gerektiren hareketli parça sayısı daha azdır ve bu da işletme 
maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir. Diğeri ise, daha az hava kirliliği ve sıfır egzoz 
emisyon açığa çıkardıklarından iklim değişikliğini hafifletmeye ve fosil yakıtlara olan 
bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmaktadır [5, 6]. 

Elektrikli araç kullanmanın faydalarının yanında bazı zorlukları da bulunmaktadır. Elektrikli 
araçlar uzun mesafeli yolculuklar için kullanışlı değildir. Çünkü benzinle çalışmadıkları için 
daha kısa sürüş menziline sahiptirler. Ayrıca elektrikli araç sayısı artmasına rağmen halen şarj 
etme üniteleri benzin istasyonları kadar yaygın şekilde bulunmamaktadır [7]. Şekil 1 ve Şekil 
2’ de araç tipleri ve bileşenleri verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Araç tiplerine göre temel bileşenler a) %100 elektrikli, b) hibrit ve c) yakıt hücreli araç [8]. 
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Şekil 2. Elektrikli motor çeşitleri (BMW) [9]. 

 

Elektrikli araçların en önemli parçası bataryadır. Güvenli ve verimli bir batarya olmadan 
elektrikli araç çalışamaz. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar, elektrik motoru için gerekli 
elektriği sağladıklarından çok önemli bir yere sahiptirler. Elektrikli araçlarda kullanılan 
bataryaların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir [10, 11]. Bunlar; 

- Aracın tek bir şarjla uzun mesafeler gidebilmesi için kullanılan batarya büyük miktarda 
enerjiyi depolayabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

- Mevcut enerjiyi elektrik motoruna hızlı ve verimli bir şekilde iletebilmelidir. 
- Aracın daha uzun süre ve düzenli kullanılabilmesi için dayanıklı ve uzun ömürlü 

olmalıdır. 
- Elektrikli aracın maliyetinin azalabilmesi için daha uygun fiyatlı olmalıdır. 

Bataryalar 

Bataryaların pek çok kullanım alanları vardır. Elektrikli araçlarda, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının depolanmasında ve taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılmaktadırlar. 
Elektrikli araçların en önemli parçalarından olan bataryalar, aktarma organları tarafından 
üretilen elektriği depolamak için kullanılırlar. Depolanan elektrik ise aracın tekerleklerini 
çalıştırır ve aracı ileri iten elektrik motoruna güç sağlar. Bataryalar elektrikli araçların en önemli 
parçasıdır. Bataryalar herhangi bir emisyon üretmezler. Elektrikli araçlar dışında güneş 
panelleri veya rüzgar türbinlerinde de kullanılmaktadırlar. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilen elektriği depolamak için de kullanılan bataryalar, buradaki 
elektrik dalgalanmalarını düzeltmeye ve daha güvenilir hale getirmeye yardımcı olmaktadırlar. 
Bu da güneş olmadığında veya rüzgâr esmediğinde elde edilen enerjinin kesintiye uğramasını 
ve boşa harcanmasını engelleyerek, ihtiyaç halinde depolanmasını ve kullanılmasını 
sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji sektöründe kullanılacak bataryalar sayesinde bu enerji daha 
pratik ve güvenilir hale gelecek ve ayrıca fosil yakıtlı enerji santrallerine olan ihtiyacı da 
azaltacaktır. Ayrıca yaşamımızın her alanında bulunan taşınabilir elektronik cihazlarda 
kullanılan bataryalar ise günümüzün ve geleceğin en önemli teknolojileri arasındadır. 
Teknolojideki hızlı ilerlemelerle, bataryaların daha verimli, daha uzun ömürlü ve daha küçük 
boyutta olmaları sağlanarak gelişmeye devam edecektir [12, 13, 14]. 

Kullanılan bataryanın kapasitesi ve boyutu aracın tek bir şarjla gidebileceği mesafeyi 
belirlemektedir. Daha yüksek kapasiteli ve büyük bataryalar ile uzun mesafelere kadar 
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gidilebilirken, düşük kapasiteli ve küçük bataryalar ile daha kısa mesafelere gidilebilir. Aracın 
tek bir şarjla uzun mesafeler gidebilmesi için bataryanın büyük miktarda enerji depolayabilmesi 
gerekir. Ayrıca araçların sürekli kullanımları göz önüne alındığında bataryanın bu kullanıma 
dayanabilmesi ve performansını sürekli olarak koruyabilmesi için dayanıklı ve uzun ömürlü 
olması gerekir. Bataryaların en önemli dezavantajı maliyetinin yüksek olmasıdır. Bu da 
elektrikli araçların daha yüksek fiyatlı olmasına neden olmaktadır. Son yıllarda bataryaların 
maliyetlerini azaltma çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu da gelecekte daha uygun 
fiyatlı araç ve daha fazla kitleye ulaşabilme anlamına gelmektedir [15, 16]. 

Elektrikli araçlar için batarya seçimi yaparken maliyet, enerji yoğunluğu, kullanım ömrü ve 
güvenlik gibi birçok faktörü göz önüne almalıyız. Elektrikli aracın kullanım amacına uygun bir 
şekilde batarya seçimini yapmalıyız. Çünkü her batarya tipi kendi avantaj ve dezavantajına 
sahiptir. Kullanılacak batarya tipi aracın özel ihtiyacına ve üreticinin seçimine bağlı olarak 
değişmektedir. Genel olarak kullanılan batarya tiplerinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki 
Tablo 1’de verildiği gibidir [2, 15-19]. 

 
TABLO I. BATARYALARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  

 
Elektrikli araçlarda kullanılan en yaygın batarya türü, yüksek enerji yoğunluğu ve uzun 

çevrim ömrü ile bilinen lityum-iyon pildir. Bu piller, lityum iyonlarını bir elektrottan diğerine 
bir elektrolit çözeltisi aracılığıyla hareket ettirerek çalışır ve bir elektrik akımı akışı oluşturur. 
Pil şarj olurken, lityum iyonları katottan anoda ters yönde akar. Bu işlem tersine çevrilebilir ve 
birçok kez tekrarlanabilir, bu da pilin uzun süre kullanılmasını sağlar. Şekil 3’te elektrikli 
araçlarda kullanılan batarya çeşitlerinin gelişimi verilmiştir. 

Li-ion 
Bataryalar

-Yüksek enerji 
yoğunluğuna 
sahiptir.

-Özgül enerjisi 
ve özgül gücü 
yoksektir.

-Hızlı şarj 
edilebilir.

-Pahalıdır.

-Kullanım ömrü
azdır.

Nikel-Metal 
Hidrit 

(NiMH) 
Bataryalar

-Li-ion pillerden 
daha ucuzdur.

-Uzun 
ömürlüdür.

-Hızlı şarj 
edilebilir.

-Güvenilirdir.

-Li-ion pillerden 
daha düşük 
enerji 
yoğunluğuna 
sahiptir.

-Yüksek 
fiyatlıdır.

Kurşun-Asit 
Bataryalar

-En ucuz 
batarya 
çeşididir.

-Yüksek özgül 
güce sahiptir.

-Düşük enerji 
yoğunluğuna 
sahiptir.

Düşük özgül 
enerjiye sahiptir.

-Oldukça ağırdır.

-Bakım maliyeti
yüksektir.

-Kısa ömürlüdür.

Lityum 
Demir Fosfat 

(LiFePO4)
Bataryalar

Li-ion pillerden;

-Daha 
güvenlidir.

-Daha uzun 
ömürlüdür.

-Düşük 
maliyetlidir.

-Li-ion pillerden 
daha düşük 
enerji 
yoğunluğuna 
sahiptir.

-Kurşun asitli 
akülerden daha 
pahalıdır.

Katı Hal 
Bataryaları

Li-ion pillerden; 
-daha yüksek 
enerji 
yoğunluğuna 
sahiptir.

-daha 
güvenlidir.

-daha uzun 
ömür

-Geliştirme 
aşamasındadır 

-Li-ion pillerden
daha pahalı
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Şekil 3. Elektrikli araçlardaki batarya gelişimi [18]. 

 
Bataryaların Çalışma Koşulları 

Bataryaların çalışma koşulları, performansını ve ömrünü etkileyebilecek sıcaklık, şarj-deşarj 
hızı, şarj durumu, şarj deşarj döngüsü, bataryanın eskimesi ve çevresel koşullar gibi çeşitli 
faktörlerden oluşmaktadır [7]. Bir bataryanın uygun çalışma koşulları için gerekli faktörler 
şunları içermektedir: 

1. Sıcaklık: Batarya sıcaklığı, performans ve kullanım ömrü üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Yüksek sıcaklıklar elektrotların bozulmasına neden olarak, zamanla kapasite 
ve performansı azaltabilir. Düşük sıcaklıklar da batarya içindeki kimyasal reaksiyonları 
yavaşlatabilir ve performansını azaltabilir. 

2. Şarj ve deşarj hızı: Bir bataryanın şarj olma ve boşalma hızı da performansını ve ömrünü 
etkileyen başka bir parametredir. Yüksek şarj ve deşarj oranları daha fazla ısı üreterek 
performans ve kullanım ömründe azalmaya neden olabilir. 

3. Şarj Durumu: Bir bataryanın şarjı veya pilde depolanan enerji miktarı da pilin 
performansını ve kullanım ömrünü etkileyebilir. Sık sık yüksek şarjda veya sık sık 
düşük şarjda tutulan bir batarya, zamanla düşük performans ve kullanım ömrüne sahip 
olabilir. 

4. Şarj-deşarj döngüsü: Şarj-deşarj döngü sayısı arttıkça, bataryanın kapasitesi zamanla 
azalacaktır. 

5. Bataryanın eskime durumu: Bataryalar zamanla eskir ve kullanılmasalar bile durdukları 
yerde zamanla bozulurlar. Bataryalar eskidikçe kapasiteleri azalacak ve iç dirençleri 
artacaktır. 

6. Çevresel koşullar: Nem, toz, titreşim ve kimyasallara maruz kalma gibi çevresel 
faktörlerin de bataryanın performansı ve kullanım ömrü üzerinde önemli etki 
bulunmaktadır. 

Bir bataryanın çalışma sıcaklığı, performansını ve kullanım ömrünü etkileyebilen en önemli 
parametredir. Çünkü yüksek sıcaklıklarda elektrotlar bozulur ve zamanla kapasite ve 
performansta azalmaya neden olabilir. Düşük sıcaklıklar ise bataryaların içindeki kimyasal 
reaksiyonları yavaşlatabilir ve performansını azaltabilir. Bu nedenle, her bataryayı tipine ve 
çalışma alanına göre önerilen çalışma sıcaklığı aralığında tutmak gerekir. Çalışma sıcaklık 
aralığının dışına çıkılırsa bataryalar zarar görerek tehlikeli olabilirler. Örneğin taşınabilir 
elektronik cihazlarda kullanılan bataryaların 0-40 °C aralığında çalışması istenirken, elektrikli 
araçlarda yaygın olarak kullanılan lityum-iyon piller -20 ila 60 °C aralığında, kurşun asitli piller 
gibi diğer pil türleri ise -20 ila 50 °C çalışma sıcaklığı aralığında çalışmaktadırlar. 
 

Termal Yönetim Sistemi 

Sıcak hava şartlarında yükselen batarya sıcaklığını güvenli sınırlar içinde tutabilmek için 
termal yönetim sistemi (TYS) devreye girer. TYS ısıyı dağıtır ve sıcaklığı güvenli çalışma 
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aralığında tutar. Aynı şekilde soğuk hava koşullarında da akü sıcaklığı düşebilir. Bu sırada TYS, 
aküyü ısıtmak ve sıcaklığı güvenli sınırlar içinde tutmak için devreye girer. Ayrıca, elektrikli 
araçların kullanım şekli de bataryanın çalışma sıcaklığını etkilemektedir. Aracın hızlı bir 
şekilde hızlanmasında veya yüksek hızda sürüş gibi yüksek güç kullanımının olduğu anlarda 
daha fazla ısı üretilebilir ve bu durumda batarya sıcaklığının yükselmesine neden olabilir. Bu 
durumlarda termal yönetim sistemleri ve batarya yönetim sistemleri bataryaları güvenli çalışma 
sıcaklığı aralığında tutmak ve optimum performans ile uzun bir kullanım ömrü sağlamak için 
kullanılırlar [20, 21]. Batarya yönetim sistemi (BMS) de aynı şekilde bataryanın sıcaklığını 
düzenler ve güvenli sınırlar içinde tutulmasına yardımcı olur. Bataryanın durumunu izlemek 
için kullanılırlar. BMS, bataryanın sıcaklığını izleyerek, aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı 
önlemek için şarj etme ve boşaltma hızını ayarlar. Bu şekilde pilin performansını ve ömrünü en 
üst düzeye çıkarmakla görevlidirler [2]. 

TYS, termal kaçakları önlemeye ve bataryanın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını 
sağlamaya yardımcı olduğundan bataryanın en temel bileşenidir. Termal kaçak, özellikle lityum 
iyon pillerde meydana gelebilecek tehlikeli bir durumdur. Bir bataryanın iç sıcaklığı normal 
çalışma aralığının üzerine çıktığında termal kaçak meydana gelir. Pil sıcaklığında meydana 
gelecek artış ile alev almasına ve patlamasına neden olacak zincirleme reaksiyona yol açar. 

Bataryalarda meydana gelebilecek termal kaçakları önlemek için bataryaların kontrollü ve 
düzgün bir şekilde kullanılması gerekmektedir [8]. Örneğin; 

- Bataryalar doğru bir şekilde şarj edilmelidir (aşırı şarj etmekten kaçınılmalıdır). 
- Batarya için tasarlanmış özel şarj cihazları kullanılmalıdır.  
- Batarya sıcaklığı güvenli sınırlar içinde tutulmalıdır. 
- Kalite standartlarının düzgün bir şekilde yapıldığı bataryalar kullanılmalıdır.  
- Fiziksel hasar görmüş bataryalar hemen değiştirilmelidir. 
- Batarya sıcaklığı sıcaklık sensörleri ile sürekli kontrol edilmelidir.  
- Bataryanın durumunu izlemek ve aşırı şarj/deşarj durumundan korumak için batarya 
yönetim sistemi kullanılmalıdır.  
- Uzun süre kullanılmış bataryalar değiştirilmelidir.  
- Sertifikalı ve bilinen pil üreticilerinin ürettiği bataryalar kullanılmalıdır.  

Batarya Soğutma Yöntemleri 

Termal yönetim sisteminde aktif, pasif, termoelektrik, faz değişim malzemesi ile ve hibrit 
gibi pek çok soğutma yöntemi bulunmaktadır [2, 15, 21-26]. Bu yöntemlerin özellikleri aşağıda 
verilmiştir. 

 
1. Aktif Soğutma Sistemleri: Bu sistemde ısıyı aküden uzaklaştırmak için fanlar, 

pompalar ve sıvı soğutma sistemi gibi mekanik sistemler kullanır. Isıyı uzaklaştırmak 
için genellikle sıvı akışkanlar kullanılmaktadır. Soğutma sıvısı (su veya özel bir sıvı 
gibi) bir tüp veya kanal aracılığıyla pil hücreleriyle doğrudan temas halinde tutulur. Pil 
hücrelerinden ısıyı emen soğutma sıvısı, emdiği ısıyı radyatöre veya ısı eşanjörüne 
aktarır. Bu yöntem ile büyük miktarlarda ısı hızlı bir şekilde dağıtılabilir. Bataryadan 
ısıyı uzaklaştırmada kullanılan verimli ve etkili bir yöntemdir. Bataryayı güvenli bir 
çalışma sıcaklığında etkili bir şekilde tutabilirler. Fakat diğer sistemlere göre daha fazla 
araç kullanıldığından daha karmaşık ve bakım gerektirirler. 

2. Pasif Soğutma Sistemleri: Bu sistemde, ısıyı dağıtmak için doğal konveksiyon veya 
termal iletken malzemeler kullanılır. Aktif soğutma sistemlerinden daha basit, daha 
güvenilir ve daha az bakım gerektirirler. Ancak, büyük miktarda ısıyı hızlı bir şekilde 
dağıtmada aktif soğutma sistemi kadar etkili olmayabilirler. 

3. Termoelektrik Soğutma: Bu sistem, ısıyı aküden uzaklaştırmak için Peltier etkisini 
kullanır. Yani batarya ile temas halinde olan bir termokupla voltaj farkı uygulanarak ısı 
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bataryadan uzaklaştırılır.  Verimli ve güvenilir olmakla birlikte pili güvenli bir çalışma 
sıcaklığında tutabilir. Fakat büyük miktarda ısıyı uzaklaştırmada diğer soğutma 
sistemleri kadar etkili olmayabilirler. Ayrıca diğer sistemlerden daha pahalı ve daha 
fazla bakım gerektirirler. 

4. Faz Değişim Malzemesi (FDM) İle Soğutma: Bu sistemde, bataryanın sıcaklığını 
düzenlemeye yardımcı olmak için katıdan sıvıya veya tam tersi şekilde faz değiştirerek 
ısıyı emebilen ve serbest bırakabilen malzemeler kullanılır. Faz değişim malzemesi 
olarak bilinen bu malzemeler bataryanın sıcaklığını güvenli sınırlar içinde tutmaya 
yardımcı olurlar. Bu yöntem gizli enerji depolama olarak adlandırılmaktadır. Faz 
değişim malzemeleri batarya ile doğrudan temas edecek şekilde yerleştirilirler. FDM’li 
soğutma sistemleri büyük miktarlardaki ısıyı uzaklaştırmada etkili bir yöntemdir.  Fakat 
pahalı ve daha fazla bakım gerektirirler. Bu yöntemde kullanılabilecek FDM’ler parafin 
mumları, tuz hidratlar ve ötektik alaşımlardan oluşmaktadır. 

5. Hibrit Soğutma Sistemleri: Burada ısının dağıtılması ve batarya sıcaklığının 
düzenlenmesi için aktif ve pasif soğutma yöntemleri bir arada kullanılır. Batarya için 
verimli ve etkili soğutma sağlayabilir ve bataryayı güvenli bir çalışma sıcaklığında 
tutabilirler. Fakat daha karmaşık ve pasif soğutma sistemlerinden daha fazla bakım 
gerektirebilirler. 

Genel olarak kullanılan termal yönetim sistemlerinin avantaj ve dezavantajları Tablo 2’de 
verilmiştir [8, 27]. 

TABLO II. TERMAL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  

Termal Yönetim 
Sistemleri Avantajlar Dezavantajları 

Aktif Soğutma Sistemleri 

- Büyük miktarda ısıyı hızlı bir 
şekilde dağıtabilirler.  

- Bataryaları güvenli bir çalışma 
aralığında tutabilirler. 

- Daha karmaşık ve daha fazla bakım 
gerektirirler. 

Pasif Soğutma Sistemleri 
- Daha basit ve daha güvenilirdir. 
- Daha az bakım gerektirir. 

- Büyük miktarda ısıyı hızlı bir 
şekilde dağıtmada çok fazla etkili 
değildir. 

Termoelektrik Soğutma 

- Bataryaları güvenli bir çalışma 
aralığında tutabilir. 

- Uzun ömürlüdürler. 
- Bakım maliyetleri düşüktür. 

- Diğer sistemlere göre daha 
pahalıdır. 

-  Daha fazla bakım gerektirirler. 

Faz Değişim Malzemesi 
ile (PCM) Soğutma 

- Bataryaları güvenli bir çalışma 
aralığında tutabilir. 

- Homojen sıcaklık dağılımı 
sağlarlar. 

- Masraflıdır. 
- Düşük ısıl iletkenliğe sahiptirler. 
- Daha fazla bakım gerektirirler. 

Hibrit Soğutma Sistemleri 

- Bataryalar için verimli bir soğutma 
sağlar.  

- Bataryaları güvenli bir çalışma 
aralığında tutabilir. 

- Daha karmaşık bir sistemdir. 
- Pasif soğutma sistemlerine göre 

daha fazla bakım gerektirirler. 

 
SONUÇ 

Araçlardan kaynaklanan emisyonlar insan sağlığı ve çevre üzerinde çeşitli olumsuz etkilere 
sahiptirler. Çevresel kaygılar, enerji güvenliği, maliyet tasarrufu, gürültü kirliliği ve ekonomik 
faydalar gibi nedenlerden dolayı elektrikli araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrikli araçlar, 
emisyonları azaltmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeye yardımcı 
olurken aynı zamanda tüketicilere maliyet tasarrufu da sağlamaktadır. Özellikle halk sağlığını 
ve gezegenimizi gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarabilmek için emisyonları azaltmak 
gerekli ve zorunlu bir durum haline gelmiştir. Bu amaçla da elektrikli araçlar geleceğin 
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vazgeçilmezi haline gelecektir. Bu araçların en büyük dezavantajı olan düşük menzil kaygısının 
üstesinden gelmek için de elektrikli araçların en önemli parçası olan bataryaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bataryaların en büyük sorunlarından biri de ısınmalarıdır. Çünkü ısınan 
bataryalar, akünün araca sağlayacağı güç miktarını azaltarak araç menzilini ve hızlanmasını 
azaltmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için araçlarda en uygun batarya soğutma 
sisteminin kullanılması gerekmektedir.  
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Abstract: This paper presents an I-GWO-based control method for tuning of the PID controller 
parameters in the control of the buck converter and this method aims to improve the transient 
response of the buck converter. Defining the multi-objective function according to time 
response specifications such as settling and rise time, percent overshoot and steady-state error 
is extremely important in determining optimal PID controller parameters. In order to evaluate 
the performance of the proposed method, tests such as time response analysis, frequency 
response analysis and disturbance rejection are performed in the simulation. By comparing the 
simulation study with various studies in the literature, it is seen that the transient response of 
the buck converter is improved. 

Keywords: Buck converter, Improved-Grey wolf optimizer, PID tuning. 

INTRODUCTION 

DC-DC converters are one of the most widely used power electronic converter typologies [1]. 
DC-DC converters are electronic systems that convert a DC voltage to a DC voltage in general 
terms. DC-DC converters are used in various DC motors, electric cars, telecommunications 
industry used in industrial places, and portable electronic devices that provide power from 
batteries as the primary energy source, such as computers, mobile phones, and chargers. The 
output voltage of a buck converter is lower than the input voltage, so it is called a step-down 
converter and is very popular [2]. Even if the input voltage of step-down type DC-DC 
converters changes, the output values must be constant. 

The design of buck converters is not easy because they are non-linear systems. Its robust 
structure and easy applicability play an important role in making PID controllers the most 
preferred controllers in these systems. In order for the buck converter output voltage to be 
stable, the controller parameters must be well-tuned. It has been reported in the literature that 
many methods are used to tune the parameters of PID controllers. These methods can be 
classified as classical tuning methods and optimization-based tuning methods. Ziegler-Nichols, 
Åström-Hägglund, and Cohen-Coon are the most well-known classical tuning methods for 
determining the parameters of PID controllers [3]. In addition to these methods, methods based 
on gain-phase margin, frequency response analysis methods, and pole placement methods are 
included in the literature [4]. Meta-heuristic algorithm-based optimization strategies have 
emerged as a powerful tool for solving a variety of control engineering problems [5]. Compared 
with traditional optimization approaches, meta-heuristic algorithms are more efficient in 
solving high-dimensional optimization problems [6]. Many scientific studies have been carried 
out to take advantage of the meta-heuristic optimization algorithms in the control of the buck 
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converter. Particle swarm optimization [7], genetic algorithm [8], firefly algorithm [9], artificial 
bee colony algorithm [10], and whale optimization algorithm [11] are some of them. For 
example, in [1], the authors present a particle swarm optimization based PID controller design 
for the optimal control of the buck converter. In [12], the authors propose for tuning of PID 
controller parameters in a buck converter utilizing a hybrid algorithm namely the whale 
optimization algorithm-simulated annealing algorithm. In another study [13], the PID 
parameters are tuned using a new hybrid meta-heuristic optimization (artificial ecosystem-
based optimization integrated with Nelder-Mead) algorithm for the output voltage regulation of 
the DC-DC buck converter. In another study [14], an adaptive fuzzy synergetic controller is 
designed around a dSpace based experimental setup to provide robust DC–DC buck converter 
voltage control. It is possible to reproduce the study related to the control of the buck converter 
[15-18]. 

The optimization algorithm presented in this paper aims to determine PID controller 
parameters by minimizing a multi-objective function based on time response properties. Thus, 
it is aimed to improve the transient response and disturbance removal performance of the buck 
converter. 

 The remainder of the paper is planned as follows. In the second section, the material and 
method part is discussed. In this section, the buck converter with PID controller and the 
improved grey wolf optimizer (I-GWO) algorithm is mentioned and the proposed method is 
introduced. In the third section, the simulation study and the obtained results are presented. The 
last section is in the form of conclusions. 

 
MATERIAL AND METHOD 

In this section, the structure and mathematical model of the buck converter are mentioned. In 
addition, the I-GWO algorithm is introduced and the proposed method is presented.  

 
A. Buck Converter with PID controller 

DC-DC converters with buck converters are step-down converters, where the output voltage 
is lower than the input voltage. The most common uses are regulated DC power supplies, battery 
charging systems, and DC motor speed control circuits. The fundamental buck converter circuit 
is illustrated in Figure 1.  

Here; 𝑉g is the input voltage, 𝐿 is the inductance, 𝑉𝐿 is the inductance voltage, S is the 
switching element, D is the diode, C is the capacitor, R is the load resistance, and 𝑉𝑜 is the 
output voltage. Here, the inductance L and the capacitor C act as a filter together. 

 
Fig. 1. DC-DC buck converter circuit scheme. 

 
The linearized model of a nonlinear DC-DC buck converter system must be obtained before 

the controller design. Small-signal transfer function from the input voltage to the output voltage 
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is obtained as in the Equation 1 using the signal flow graph method [19]. Similarly, the small-
signal transfer function from the control signal to the output voltage is obtained as in the 
Equation 2. 
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The parameters of the buck converter circuit are taken as shown in Table 1 and the open loop 

step response obtained in d = 1/12 change is obtained as in Figure 2. 
 

TABLE I. PARAMETERS OF THE BUCK CONVERTER [13] 
Parameters Vg R L C Vref D fs 

Values 36V 6Ω 1mH 100µF 12V 1/3 40 kHz 
 

 
Fig. 2. Open-loop step response of buck converter 

 
It can be seen from the figure that the percent overshoot of the buck converter without a 

controller is about 42% and the settling time is 0.004 ms. Although the time response of the 
buck converter is stable, it needs improvement. In this study, closed-loop control of the buck 
converter is carried out by determining the PID controller parameters with the proposed control 
algorithm. Figure 3 shows the block diagram of the buck converter with the PID controller. 

In the block diagram, Vref and Vo are the reference voltage and the output voltage, respectively. 
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Fig. 3. Block scheme of Buck converter with a PID controller. 

 
By using the transfer functions of the buck converter and PID controller given in Figure 3, 

the closed-loop transfer function of the block diagram is obtained as in Equation 3. 
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A high performance is obtained from the buck converter by tuning the Kp, Ki, and Kd values 

in the equation to their optimal values with the proposed method. 
 

B. Improved-Grey Wolf Optimizer 

 One of the meta-heuristic optimization algorithms that have been popularly used recently is 
the Grey Wolf Optimizer (GWO) algorithm. The algorithm proposed by Mirjalili [20] in 2014 
is a meta-heuristic approach that mimics the leadership hierarchy and hunting styles of gray 
wolves belonging to the grey wolves’ family in nature. Grey wolves are predatory species at 
the top of the food chain in natural life, and between 5 and 12 grey wolves form a herd. In the 
herd, gray wolves have a hierarchical structure called alpha, beta, omega and delta and 
dominance descends from top to bottom. The leader grey wolf is the most dominant member of 
the herd, the alpha wolf, and is the best of the herd in terms of management skills. The beta 
wolf, which ranks second in the ranking, also assists the alpha wolf in decision-making and 
other activities. While the beta wolf is hierarchically attached to the alpha wolf, it also rules the 
other wolves (omega and delta) under it. The omega wolf, which is also the lowest category, 
submits to all other dominant wolves. If the gray wolves are not one of the alpha, beta, and 
omega wolves in the herd, they are called delta. Delta wolves are hierarchically subordinate to 
alpha and beta wolves, while they dominate omega wolves.  

For the optimization algorithm, Mirjalili et al. [20] mathematically modeled the grey wolf 
social hierarchy and hunting method. More detailed information for the I-GWO can be found 
in [21]. 
 
C. Proposed Method  

The aim of this study is to tune the PID controller parameters to the best values. The block 
diagram of the proposed method is given in Figure 4. The I-GWO algorithm is one of the meta-
heuristic algorithms used to determine PID parameters. In optimization algorithms, defining of 
the objective function is an important step that directly affects the result. In this paper, time 
response specifications such as maximum overshoot, settling time, rise time, and steady-state 
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error are used as objective functions and defined as in Equation 4. 
 

1 2 3 4s r ssJ w Mp w t w t w e         (4) 

 
In Equation 4, w1, w2, w3 and w4 are the weighting coefficients of maximum overshoot, settling 

time, rise time and steady-state error, respectively, and are determined by trial and error. In this 
paper, the lower and upper bound values of the PID controller parameters are taken as in [13] 
and given below. The purpose of limiting the parameters as in Equation 5 is to make a fair 
comparison with the reference studies. 
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The algorithm's parameters such as population size, and number of iterations are defined and 

made ready to be run. For this study, the number of iterations is chosen as 50 and the population 
size as 30. The algorithm is run 10 times and the optimal PID controller parameters that provide 
the smallest multi-objective function are determined. 

 

 
Fig. 4. Proposed block scheme with I-GWO algorithm. 

 
 
SIMULATION STUDY 

When the stopping criterion of the optimization algorithm is met, the convergence curve of 
the multi-objective function is obtained as in Figure 5.  
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Fig. 5. Convergence curve for I-GWO algorithm. 

 
Also, as described in the previous section, the optimal PID controller parameters obtained by 

running the optimization algorithm 10 times are presented in Table 2. The PID controller 
parameters for three different studies selected from the literature are given in the table. 

 
TABLE II. PID CONTROLLER PARAMETERS FOR SOME CONTROL METHODS 

Control Algorithm Kp Ki Kd 

I-GWO (Proposed) 17.8505 9.1595 0.0100 
AEONM [13] 16.8278 1.1742 0.00992 

PSO [13] 37.1502 3.7255 0.00821 
WOA-SAT [12] 16.893 3.20991 0.009948 

 
The closed-loop transfer function obtained by substituting the PID controller parameters 

given in Table 2 in Equation 3 becomes as in Equation 6.  
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The time response characteristics of the closed-loop system obtained by controlling the buck 

converter with I-GWO based PID are shown in Table 3. When Table 3 is examined, it is seen 
that the maximum overshoot is zero for all methods, and the proposed method is slightly 
superior in settling and rise times. 

 
TABLE III. TIME SPECIFICATIONS FOR SOME CONTROL METHODS 

Control Algorithm Settling time Rise time Overshoot 

I-GWO (Proposed) 1.0863x10-6 6.1022x10-7 0 
AEONM [13] 1.0954x10-6 6.1519x10-7 0 

PSO [13] 1.3093x10-6 7.4122x10-7 0 
WOA-SAT [12] 1.0923x10-6 6.1346x10-7 0 

 
 

B
es

t 
sc

or
e 

ob
ta

in
ed

 s
o 

fa
r

284



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 
 

The closed-loop step response of the buck converter is given in Figure 6. It is clear from the 
figure that a fast settling time and a response without overshoot are obtained. In order to 
evaluate the disturbance rejection performance of the proposed I-GWO based PID controller 
design, a disturbance with amplitude of 0.6 is applied to the system at t=4x10-6 s. The step 
response with disturbance rejection is shown in Figure 7. It can be seen from the figure that the 
proposed PID controller performs successfully in the disturbance rejection control. 

 
 

Fig. 6. Step response of buck converter for reference voltage value of 3V. 
 

 
Fig. 7. The step response of buck converter against the disturbance rejection. 

 
Another analysis to be investigated in the control of the buck converter is frequency response 

analysis. Frequency response-based characteristics such as gain margin, phase margin, and 
bandwidth are often used in the performance evaluation of systems. The designed system has 
an infinite gain margin, a phase margin of approximately 180 degrees and a bandwidth of 
3.5916e06 Hz. In addition, the Bode diagram of buck converter with PID controller is given in 
Figure 8. 
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Fig. 8. Bode diagram for a buck converter with I-GWO based PID controller. 

 
CONCLUSION 

In this paper, tuning of PID controller parameters for a buck converter is discussed with a 
new approach based on I-GWO algorithm. A method based on minimization of a multi-
objective function using time response characteristics for tuning PID parameters is proposed. 
The proposed optimization algorithm is run 10 times and optimal PID parameters are obtained. 
Then, transient analysis, disturbance rejection and frequency response analysis are examined to 
evaluate the performance of the designed PID controller. In addition, the proposed method is 
compared with the studies in the literature and it is seen that the transient response of the buck 
converter with PID controller improved. 
 

REFERENCES 

[1] A. Debnath, T. O. Olowu, S. Roy, I. Parvez, and A. Sarwat, "Particle swarm 
optimization-based PID controller design for DC-DC buck converter," in 2021 North 
American Power Symposium (NAPS), 2021, pp. 1-6: IEEE. 

[2] M. H. Rashid, Power electronics handbook. Butterworth-heinemann, 2017. 
[3] R. P. Borase, D. Maghade, S. Sondkar, and S. Pawar, "A review of PID control, tuning 

methods and applications," International Journal of Dynamics and Control, vol. 9, pp. 
818-827, 2021. 

[4] P. Cominos and N. Munro, "PID controllers: recent tuning methods and design to 
specification," IEE Proceedings-Control Theory and Applications, vol. 149, no. 1, pp. 
46-53, 2002. 

[5] K. Latha, V. Rajinikanth, and P. Surekha, "PSO-based PID controller design for a class 
of stable and unstable systems," International Scholarly Research Notices, vol. 2013, 
2013. 

[6] S. B. Joseph, E. G. Dada, A. Abidemi, D. O. Oyewola, and B. M. Khammas, 
"Metaheuristic algorithms for PID controller parameters tuning: Review, approaches 
and open problems," Heliyon, p. e09399, 2022. 

[7] G. Mühürcü, E. Kose, A. Muhurcu, and A. Kuyumcu, "Parameter optimization of PI 
controller by PSO for optimal controlling of a buck converter's output," in 2017 
International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2017, pp. 
1-6: Ieee. 

M
ag

ni
tu

de
 (

dB
)

P
ha

se
 (

de
g)

286



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 
 

[8] S. Eshtehardiha, A. Kiyoumarsi, and M. Ataei, "Optimizing LQR and pole placement 
to control buck converter by genetic algorithm," in 2007 International Conference on 
Control, Automation and Systems, 2007, pp. 2195-2200: IEEE. 

[9] M. Yaqoob, Z. Jianhua, F. Nawaz, T. Ali, U. Saeed, and R. Qaisrani, "Optimization in 
transient response of DC-DC buck converter using firefly algorithm," in 2014 16th 
International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), 2014, pp. 347-
351: IEEE. 

[10] Y. Sonmez, O. Ayyildiz, H. T. Kahraman, U. Guvenc, and S. Duman, "Improvement of 
buck converter performance using artificial bee colony optimized-PID controller," 
Journal of Automation and Control Engineering, vol. 3, no. 4, 2015. 

[11] B. Hekimoğlu, S. Ekinci, and S. Kaya, "Optimal PID controller design of DC-DC buck 
converter using whale optimization algorithm," in 2018 International Conference on 
Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), 2018, pp. 1-6: IEEE. 

[12] B. Hekimoğlu and S. Ekinci, "Optimally designed PID controller for a DC-DC buck 
converter via a hybrid whale optimization algorithm with simulated annealing," 
Electrica, vol. 20, no. 1, pp. 19-27, 2020. 

[13] D. Izci, B. Hekimoğlu, and S. Ekinci, "A new artificial ecosystem-based optimization 
integrated with Nelder-Mead method for PID controller design of buck converter," 
Alexandria Engineering Journal, vol. 61, no. 3, pp. 2030-2044, 2022. 

[14] Z. Bouchama, A. Khatir, S. Benaggoune, and M. N. Harmas, "Design and experimental 
validation of an intelligent controller for DC–DC buck converters," Journal of the 
Franklin Institute, vol. 357, no. 15, pp. 10353-10366, 2020. 

[15] S. Abdelmalek, A. Dali, A. Bakdi, and M. Bettayeb, "Design and experimental 
implementation of a new robust observer-based nonlinear controller for DC-DC buck 
converters," Energy, vol. 213, p. 118816, 2020. 

[16] H. Komurcugil, "Adaptive terminal sliding-mode control strategy for DC–DC buck 
converters," ISA transactions, vol. 51, no. 6, pp. 673-681, 2012. 

[17] S. Prajapati, M. M. Garg, and B. Prithvi, "Design of fractional-order PI controller for 
DC-DC power converters," in 2018 8th IEEE India International Conference on Power 
Electronics (IICPE), 2018, pp. 1-6: IEEE. 

[18] H. Sorouri, M. Sedighizadeh, A. Oshnoei, and R. Khezri, "An intelligent adaptive 
control of DC–DC power buck converters," International Journal of Electrical Power 
& Energy Systems, vol. 141, p. 108099, 2022. 

[19] K. Smedley and S. Cuk, "Switching flow-graph nonlinear modeling technique," IEEE 
Transactions on Power Electronics, vol. 9, no. 4, pp. 405-413, 1994. 

[20] S. Mirjalili, S. M. Mirjalili, and A. Lewis, "Grey wolf optimizer," Advances in 
engineering software, vol. 69, pp. 46-61, 2014. 

[21] M. H. Nadimi-Shahraki, S. Taghian, and S. Mirjalili, "An improved grey wolf optimizer 
for solving engineering problems," Expert Systems with Applications, vol. 166, p. 
113917, 2021. 

 

287



 

 
 
 
 

                                                                               ISSRIS’23 15‐18 March 2023 

 

Türkiye ve Dünya’da Dijital Hizmet Vergisi ve 
Değerlendirilmesi 

Digital Service Tax in Turkey and The World and Its Assessment 

Metin AKBULUT1, R. Kutlu KORLU2 

1 İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye 
2: İİBF/Maliye Bölümü, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

 
 
Özet: Küreselleşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan teknolojik gelişmelerin en önde 
gelenlerinden biri internettir. İnternet ortamında faaliyet gösteren şirketlerin kaynak ülkelerde 
elde ettikleri kazançların vergilendirilmemesi ülkelerin vergi kayıplarına yol açıyordu. Bu 
kayıpların önlenmesi ve kaynak ülkedeki kazançların vergilendirilmesi amacı ile uluslararası 
kuruluşlar eliyle oluşturulan vergi türü birçok ülke tarafından benimsenmiştir. Dünya’da ve 
özellikle AB Ülkelerinde uygulamaya konan bu vergi, Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi adı 
altında 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada dijitalleşmenin yaygınlaşması 
ve bu ortamda elde edilen kazançların vergilendirilmesi amacı ile konulan Dijital Hizmet 
Vergisi ele alınacak ve güncel veriler eşliğinde değerlendirilecektir. 
 
Anahtar kelimeler: Dijitalleşme, vergi, dijital hizmet vergisi. 
 
Abstract: Internet is one of the most prominent technological developments that contribute to 
the acceleration of the globalization process. The fact that companies operating on the Internet 
were not taxed in the source countries caused tax losses for the countries. In order to prevent 
these losses and tax the gains in the source country, the tax type created by international 
organizations has been adopted by many countries. The tax, which has been implemented in 
the world and especially in EU Countries, entered into force on March 1, 2020 under the name 
of Digital Service Tax in Turkey. In this study, the Digital Service Tax, which was imposed 
with the aim of spreading digitalization and taxing the earnings obtained in this environment, 
will be discussed and evaluated with current data. 

Keywords: Digitization, tax, digital service tax. 
 

1. GİRİŞ 

1980 sonrası uluslararası şirketlerin üretim fazlalarını arz edebilmek için gerçekleştirdikleri 
yeni pazar arayışları küreselleşmenin hızlanmasını sağlamıştır. Küreselleşme süreci ile 
uluslararası şirketlerin bu ülkelerde gerçekleştirdiği faaliyetler ilgili ülkelerde kendi 
mevzuatları çerçevesinde vergilendirilmiştir. Bu şekilde ülkeler elde edilen kazançların 
vergilendirilmesini sağlamışlardır. 1994 yılında Dünya’da internetin kullanılmaya 
başlamasından bir süre sonra şirketler bu devrim yaratan teknolojiyi mal ve hizmetlerini satmak 
için kullanmaya başlamıştır.  Daha sonraki dönemde çok uluslu şirketlerin internet kullanımının 
Dünya’da yaygınlaşması ile bu yolla yaptıkları satışları çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bugüne 
gelindiğinde en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen internet mecrasının temel 
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unsurları haline gelen bazı uluslararası şirketler bu alanda vermiş oldukları hizmetler yolu ile 
hatırı sayılır bir kazanç elde ederek ülkeler için göze çarpan vergi kaynakları haline 
gelmişlerdir. Bu anlamda sadece ürün satışı ile değil çeşitli platformlar oluşturarak verilen 
hizmetler yolu ile elde edilen kazançların yüksek miktarlara ulaştığı görülmektedir. Hatta bu 
şirketlerin merkezlerini belli ülkelerde tutmalarına karşın çoğunlukla temsilcilikleri dahi 
olmayan ülkelerde hizmetler satmaya başladığı görülmüştür. Diğer bir deyişle gümrük 
duvarlarını aşan ve vergilenmeyen bir hizmet satışının gerçekleşmesi mümkün olabilmiştir. 
Gelinen bu noktada uluslararası şirketlerin internet yolu ile yüksek miktarda mal ve hizmet 
satışlarının görmezden gelinemeyecek noktaya ulaşması ilgili ülkeler tarafından 
vergilendirilme zorunluluğunu doğurmuştur.  Bu çalışmada ilk olarak dijitalleşme ve dijital 
ekonomi kavramları ve bu konudaki gelişmeler ele alınmıştır. İkinci başlıkta dijital hizmetlerin 
vergileme konusuna etkisi irdelenmiştir. Daha sonraki başlıkta Dünya’da dijital hizmet 
verdilerinin uygulandığı ülkeler incelenmiştir. Sonuç kısmından önceki başlıkta ise Türkiye’de 
uygulanmaya başlanan dijital hizmet vergisi incelenmiş ve sonuç kısmında bu konuda 
değerlendirmelerde bulunup çalışma tamamlanmıştır. 

 
2. DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL EKONOMİ  

İnternetin gündelik yaşamda her alanda kullanılıyor oluşu, akıllı telefonların icadı ve 
sürümlerinin gün geçtikçe güncellenmesi, arama motorlarında gerçekleşen evrim ile birlikte 
eskiye nazaran yeni ve farklı bir evrede tamamen dijital bir çağda yaşanmaktadır [1]. 
Dijitalleşme, yeni kuşak teknolojilerin yaşamın her alanına genişleyerek yayılmasıyla gelişen 
ve etkisini çok yönlü olarak hissettiren süreç iş yaşamında ve sosyal güvenlik sistemlerinde 
hızlı ve köklü bir değişime de zemin oluşturmuş durumdadır. Büyük verinin, yeni 
algoritmaların ve bulut bilişimin hâkim olduğu işlerin doğası, amacı ve bu işlere dayalı 
ekonomik sistemlerin yapısı dönüşmektedir. Hem yapılan seçimleri hem de seçimlere konu 
oluşturan seçenekleri şekillendiren dijital teknoloji, sosyal ve ticari ilişkilerin gerçekleştiği bir 
mecra olarak da genişlemektedir [2]. Ayrıca dijitalleşme etrafındaki ulusal ekosistem, dijital 
teknolojilerin benimsenmesini ve kullanılmasını sağlayan ve zorlayan bir toplumdaki kurumları 
ve kaynakları ifade eder [3].Yalçıntaş (2022) dijitalleşmeyi, toplumların internete dayalı 
teknolojilere adapte olması ve bu yolla toplumlardaki bireysel hak ve özgürlüklerin yaygın bir 
şekilde kullanılması anlamına geldiğini ifade etmiştir [4]. 

Dijital ekonomi, internet aracılığıyla dünya çapında gerçekleşen iletişim ve ekonomik 
işlemler ağıdır. Henüz onlarca yıllık bir sektör olmasına rağmen şimdiden trilyonlarca dolar 
değerindedir. Ev bilgisayarları, akıllı telefonlar, İnternet ağları ve ticari bilgisayar yazılımları 
gibi kişisel bilgi işlem cihazlarının teknolojik büyümesini körüklemiştir. Dünyanın dört bir 
yanındaki tüketicilere yeni kolaylıklar ve araçlar getirmiştir [5]. 

"Dijital ekonomi" terimi hem teoride hem de pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak 
üzerinde fikir birliğine varılmış bir kavram değildir. Bu aşağıdaki tanımlar da dahil olmak üzere 
çeşitli bakış açılarından ele alınmaktadır: bir ekonomi türü toplama için dijital teknolojilerin 
aktif olarak uygulanması ve pratik kullanımı ile karakterize edilir, insan faaliyetlerinin tüm 
alanlarında bilginin depolanması, işlenmesi, dönüştürülmesi ve iletilmesi dijital teknolojilerin 
kullanımına dayalı sosyo-ekonomik, örgütsel ve teknik ilişkiler sistemi bilgi ve iletişim 
teknolojileri; karmaşık bir organizasyonel ve teknik sistemdir. çeşitli unsurların (teknik, 
altyapısal, organizasyonel) bir kombinasyonu şeklindedir, programatik, düzenleyici, yasal, vb.) 
dağıtılmış etkileşim ve karşılıklı kullanım ile ekonomik sürekli gelişim koşullarında bilgi 
alışverişi için aracılar. Buna karşılık, dijital ekonominin yapısı birbiriyle ilişkili üç alandan 
oluşmaktadır [6] :  

 Bilim ve eğitim. Burada entelektüel bir kaynak (bilimsel ürün) oluşur ve bu kaynak 
dijital üretim teknolojilerinin ve bu sektördeki personelin temelini oluşturmaktadır, 

 Dijital bir ürünün ve dijital teknolojilerin geliştirildiği dijital üretim endüstrisi ve 
işletmeler tarafından üretim verimliliğini artırmak için kullanılır, 
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 Dijital ekonomi - bunlar devletin dijital bir ürün tüketen ve böylece işgücü 
üretkenliğini, üretim kalitesini ve verimliliğini artırmak. 

Dijital ekonomilerde şu yollarla istenilen sonuçları ulaşılabilir [7]: 
 Merkezi karar alma süreçlerinin kurumsallaştığı,  
 Takip ve kontrol sistemlerinin geleneksel olarak yerleşik hale geldiği ve 
 Ferdi fikri mülkiyet haklarının devlet güdümünde kamusal mülkiyete 

(müştereklere) dönüştürülebildiği. 
 

3. DİJİTAL HİZMETLER VE VERGİLEME 

Bir devletin en önemli egemenlik haklarından birisi olan vergileme kamusal mal ve 
hizmetlerin yeterli ve etkin bir şekilde verilmesi konusunda en önemli gelir kaynağıdır. Ayrıca 
yeterince vergi geliri elde edilmesi ile bu gelir türünün borçlanmanın azaltılması veya 
finansmanında da kullanılması mümkündür. Fakat uluslararası şirketler tarafından verilen 
dijital hizmetler yolu ile elde edilen gelirlerin vergilendirilmemesi devletin bu önemli 
finansman kaynağına dair kapasitesini tam anlamı ile kullanamamasına neden olmuştur. Diğer 
yandan vergilendirmenin getirilmesi, hizmet satışı ile uluslararası şirketler tarafından sürekli ve 
yüksek miktarda bir kazancın elde ediliyor olması ve hizmet satın alan kişi ya da şirketler 
tarafından ödemelerin döviz ile yapılması nedeni ile ekonomik olarak da zaruridir. Ayrıca dijital 
hizmet sunan uluslararası şirketlerin ilgili ülkelerdeki şirket ve bireylerden aldıkları bedellerin 
büyüklüğü bu ülkelerin cari açıkları açısından büyük bir sorun oluşturabilmektedir. Uluslararası 
şirketler kaynak ülkede hem döviz cinsinsen kazanç sağlamakta hem cari açığın artmasına 
neden olmakta hem de bu ülkelerde çoğunlukla herhangi bir yatırım yapmamaktadırlar. Yapılan 
bir araştırmaya göre kaynak ülkelerin bu yolla kaybettikleri gelirler çeşitlilik göstermekle 
birlikte GSMH içinde %1 ile %1,4 dolaylarına kadar yükselmiştir. Diğer bir gösterge ile küresel 
ekonomik sistem içindeki bu kayıp 2016 rakamlarına göre 650 milyar dolar civarındadır [8]. 

2015 yılı itibariyle, piyasa değerine göre Dünya’nın en büyük İnternet tabanlı şirketlerinin 
işletmecilerin ilk 15'i bilgi, mal ve hizmetlere yönelik çevrimiçi platformların neredeyse 
tamamen hâkim olmuştur [9]. Aşağıda Grafik 1’de Haziran 2022 itibariyle Dünya genelinde en 
büyük internet şirketlerinin pazar payları yer almaktadır. Grafiğe göre Alphabet (Google) 1.917 
milyar dolar ile Dünya genelinde en büyük Pazar payına sahiptir. Bu şirketi 1.691 milyar 
dolarlık pay ile Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp vd.) takip etmektedir. 

 
GRAFİK 1: DÜNYA GENELİNDE EN BÜYÜK İNTERNET ŞİRKETLERİNİN PAZAR PAYLARI 

(MİLYAR, AMERİKAN DOLARI) 2022 

 
Kaynak: [9] Haziran 2022 itibariyle, Statista, 2023. 

4. DÜNYA’DA DİJİTAL HİZMET VERGİLERİ  

Dijital ekonomik faaliyetlerin Dünya üzerinde birçok ülkede çok büyük boyutlara ulaşması 
ülkelerin dikkatini çekmiştir. Ekonominin dijitalleşmesinin zorlukları, 2015 BEPS Eylem 1 
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raporuna yol açan temel (matrah) Erozyon ve Kar Kayması (BEPS) eylem planının ana 
odaklarından biri olarak tanımlandı. Mart 2017'de G20 Maliye Bakanları, OECD'yi BEPS ile 
ilgili kapsayıcı çerçeve aracılığıyla, Nisan 2018'e kadar dijitalleşmenin vergilendirmenin 
etkileri hakkında geçici bir rapor sundular. Bu rapor, Dijitalleştirme- Geçici Rapor 2018 (Geçici 
Rapor 2018) kapsayıcı çerçevenin 110'dan fazla üyesi tarafından kabul edilmiştir [10].  

Bu gelişmeler AB’nin bu kazançlar konusunda önlem alması konusunda teşvik edici olmuştur. 
Ne var ki Dünya’da dijitalleşme konusunda en fazla yeniliğin olduğu ülke Amerika Birleşik 
Devletleri’dir (ABD). Bu anlamda Facebook, Aphabet ve Apple gibi birçok şirket faaliyetlerini 
Dünya üzerinde birçok noktada gerçekleştirmektedir. Bu nedenle ABD, Avrupa Birliği’ne (AB) 
göre dijitalleşme konusunda daha ileri bir ülkedir. Bu durum ABD şirketlerinin Dünya’nın en 
büyük tüketimini gerçekleştiren toplumlarının birçoğunun bulunduğu AB’nin ekonomine zarar 
vermekteydi. Bu nedenle AB DHV’nin yürürlüğe girmesi konusunda Dünya’da başı çeken 
oluşumdur. Mali uyum gereği birlik olarak hareket etmek gerektiğini düşünen birlik temsilcileri 
bu konuda önlem almaya karar vermişlerdir [11]. AB Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme 
ve Gümrük Komiseri Pierre Moscovici AB bölgesinin dijital firmalar için büyük bir gelir 
kaynağı olduğunu ancak bu durumun tek taraflı olduğunu AB’nin bu kazanımı kazan-kazan 
mantığı ile yürütmek istediğini belirterek birliğin yasal ve mali kaygılarını gündeme getirmiştir. 
Moscovici dijital hizmet sunan uluslararası şirketlerin AB ülkelerinin vergi gelirlerini 
zayıflattığını hatta bunların adeta bir kara delik olduğunu belirtmiştir[12]  

Aşağıda Tablo 1’de 27 Haziran 2022 tarihi itibariyle OECD ve AB ülkelerinde duyurulan, 
önerilen ve uygulanan DHV örnekleri bulunmaktadır. Buna göre Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu 9 ülkede DHV’nin uygulanmaya başlandığı, 4 ülkede bir vergi önerildiği 3 ülkede 
bu konuda çalışmalar yapılacağı duyurulmuştur. Vergi oranlarına bakıldığında ise %1,5 ila 
%7,5 arasında değiştiği görülmektedir. Bununla birlikte ülkeler çeşitli muafiyet hadleri 
belirleyerek şirketlerin küresel ve yurtiçi faaliyetlerine ilişkin 2 kademeli bir sistem 
belirlemişlerdir. Buna göre küçük şirketlerin korunacağı bir sistemin benimsendiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Faaliyetlerin kapsamı ile ülkeden ülkeye değişmekledir. Fakat burada 
dikkat çeken konu ise vergilendirmenin hasılat üzerinden gerçekleştirilmesidir. 

 
TABLO 1: 27 HAZİRAN 2022 İTİBARİYLE AVRUPA VE OECD ÜLKELERİNDE DUYURULAN, 

ÖNERİLEN VE UYGULANAN DİJİTAL HİZMET VERGİLERİ 
Ülke Vergi 

Oranı 
Kapsam Küresel 

Gelir Eşiği 
Yurtiçi Gelir 

Eşiği 
Durum 

Avusturya 
(AT) 

5% Çevrimiçi reklamcılık 750 
milyon€ 
(840 milyon 
ABD 
Doları) 

25 milyon € 
(28 milyon $) 

Uygulandı (Ocak 2020'den 
itibaren geçerlidir); 21 Ekim 
2021'de DHV'nin yürürlükten 
kaldırılmasının Pillar One 
uygulamasına bağlı olacağına 
dair açıklamaya katıldı 

Belçika (BE) 3% Kullanıcı verilerinin satışı 750 milyon 
€ (840 

milyon $) 

5 milyon € 
(5,6 milyon 

$) 

Önerilen (Bir DHV ilk olarak 
Ocak 2019'da tanıtıldı, ancak 
Mart 2019'da reddedildi; 
düzeltilmiş bir DHV önerisi 
Haziran 2020'de yeniden 
tanıtıldı; Ancak, 1 Ekim 2020'de 
yemin eden yeni hükümet, 
küresel bir çözüm bekleyeceğini 
açıkladı) 

Çek 
Cumhuriyeti 
(CZ) 

5% ꞏHedefli reklamcılıkꞏ   Çok 
taraflı dijital arayüzlerin 
kullanımıꞏ   Kullanıcı 
verilerinin sağlanması (ek 
eşikler geçerlidir) 

750 milyon 
€ (840 

milyon $) 

100 milyon 
CZK (4 

milyon $) 

Önerilen (COVID-19 salgını 
nedeniyle ertelenen tartışmalar; 
vergi oranını% 7'den% 5'e 
düşüren önerilen bir değişiklik 
var. 

Danimarka 
(DK) 

6% Çevrimiçi akış hizmetleri ÜZERİNDE ÜZERİNDE Önerilen 2024 yılında 
uygulanması  

Fransa (FR) 3% ꞏDijital arayüz 
sağlanmasıꞏ   Kullanıcıların 

750 milyon 
€ (840 

milyon $) 

25 milyon € 
(28 milyon $) 

Uygulandı (1 Ocak 2019 
itibariyle geriye dönük olarak 
uygulanabilir); 21 Ekim 2021'de 
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verilerine dayalı reklam 
hizmetleri 

DHV'nin yürürlükten 
kaldırılmasının Birinci Sütun 
uygulamasına bağlı olacağına 
dair bir açıklama yapıldı 

Macaristan 
(HU) 

7.5% Reklam geliri HUF 100 
milyon 

(344.000 $)) 

YOK Uygulandı (Geçici bir önlem 
olarak, reklam vergisi oranı, 1 
Temmuz 2019'dan 31 Aralık 
2022'ye kadar geçerli olmak 
üzere% 0'a düşürülmüştür.) 

İtalya (IT) 3% ꞏDijital arayüzde reklam 
vermeꞏ Kullanıcıların mal 
ve hizmet satın almalarını/ 
satmalarını sağlayan çok 
taraflı dijital arayüzꞏDijital 
bir arayüz kullanılarak 
üretilen kullanıcı 
verilerinin iletimi 

750 milyon 
€ (840 

milyon $) 

5,5 milyon € 
(6 milyon $) 

Uygulandı (Ocak 2020'den 
itibaren geçerlidir); 21 Ekim 
2021'de DHV'nin yürürlükten 
kaldırılmasının Birinci Sütun 
uygulamasına bağlı olacağına 
dair bir açıklama katıldı 

Letonya 
(LV) 

3% – – – Duyurulan / Niyetleri 
Gösteren (Letonya hükümeti, 
ülkenin %3'lük bir DHV aldığı 
varsayımına dayanarak vergi 
gelirlerinin artışını belirlemek 
için bir çalışma yaptırdı) 

Norveç (NO) – – – – Duyuruldu/Niyetleri 
Gösteriyor (Norveç 2021'de tek 
taraflı bir önlem almayı planladı, 
ancak 2021'deki Kapsayıcı 
Çerçeve anlaşmasından bu yana 
herhangi bir duyuru yapılmadı) 

Polonya (PL) 1.5% Görsel-işitsel medya 
hizmeti ve görsel-işitsel 
ticari iletişim 

– – Uygulandı (Temmuz 2020'den 
itibaren geçerlidir; yayıncıların, 
teknoloji şirketlerinin ve 
yayıncıların reklam gelirlerini 
vergilendirmek için ayrı bir 
teklif vardır) 

Portekiz 
(EN) 

4%, 
1% 

Video paylaşım 
platformlarında görsel-
işitsel ticari iletişim (%4), 
isteğe bağlı video 
hizmetleri için abonelikler 

  Uygulandı (Şubat 2021'den 
itibaren geçerlidir) 

Slovakya 
(SK) 

– – – – Önerilen (Maliye Bakanlığı, 
yerleşik olmayanların 
reklamcılık, çevrimiçi 
platformlar ve kullanıcı 
verilerinin satışı gibi hizmetlerin 
sağlanmasından elde ettikleri 
gelirlerle ilgili bir DHV 
getirilmesi önerisi üzerine bir 
istişare başlattı; ancak, başka bir 
adım atılmadı ve siyasi partilerin 
hiçbiri dijital vergiyi öncelikli 
gündemleri olarak öne sürmedi) 

Slovenya 
(SI) 

– – – – Duyuruldu / Niyetleri 
Gösteriyor (Maliye Bakanlığı, 1 
Nisan 2020'ye kadar Ulusal 
Meclis'e dijital hizmet vergisi 
getiren bir yasa tasarısı sunmak 
için bir hükümet önerisi 
açıkladı; Ancak, şu ana kadar 
herhangi bir gelişme olmadı) 

İspanya (EN) 3% ꞏÇevrimiçi reklamcılık 
hizmetleriꞏ   Çevrimiçi 
reklam satışıꞏ   Kullanıcı 
verilerinin satışı 

750 milyon 
€ (840 

milyon $) 

3 milyon € (3 
milyon $) 

Uygulandı (Ocak 2021'den 
itibaren geçerlidir); 21 Ekim 
2021'de DHV’nin yürürlükten 
kaldırılmasının Birinci Sütun 
uygulamasına bağlı olacağına 
dair bir açıklama katıldı 
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Türkiye (TR) 7.5% Sosyal medya web 
sitelerinde reklamlar, içerik 
satışı ve ücretli hizmetler 
dahil olmak üzere çevrimiçi 
hizmetler 

750 milyon 
€ (840 

milyon $) 

20 milyon TL 
(4 milyon $) 

Uygulandı (Mart 2020'den 
itibaren geçerlidir; başkan DHV 
oranını% 1'e kadar düşürebilir 
veya% 15'e kadar artırabilir); 21 
Ekim 2021'de DHV'nin 
yürürlükten kaldırılmasının 
Birinci Sütun uygulamasına 
bağlı olacağı konusunda ortak 
açıklamanın aynı şartlarını kabul 
etti. 

Birleşik 
Krallık (GB) 

2% ꞏSosyal medya platformları 
ꞏİnternet arama motoru 
ꞏOnline pazar yeri 

500 milyon 
£ (638 

milyon $) 

£ 25 milyon 
($ 32 milyon) 

Uygulandı (1 Nisan 2020 
itibariyle geriye dönük olarak 
uygulanabilir); 21 Ekim 2021'de 
DHV'nin yürürlükten 
kaldırılmasının Birinci Sütun 
uygulamasına bağlı olacağına 
dair bir açıklama katıldı 

Kaynak: [13] 

Aşağıda Tablo 2’de Türkiye’nin DHV kaynaklı elde ettiği vergi gelirleri yer almaktadır. 2020 
1 Mart tarihinde yürürlüğe giren vergiye ait gelirler çeyreklik dönemler itibariyle aşağıda 
verilmiştir. Buna göre çeyrek dönemler itibariyle artış gösteren DHV hızlı bir şekilde artış 
göstermiş ve 2022 son çeyreği henüz belirlenmemesine rağmen 4 milyar TL’ye yakın bir 
tutarda gelir elde edilmiştir 

TABLO 2: 2021 YILI GENEL YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 
TABLOSU 

         (Bin TL) 

  Vergi/Yıl 
Ocak-
Mart 

Nisan-
Haziran 

Temmuz-
Eylül 

Ekim-
Aralık 

Toplam 
Çeyrek 
Dönem 

Ortalama 
% artış 

Dijital Hizmet Vergisi 2022  ₺1.060.073  ₺1.050.926  ₺1.596.389     ₺3.707.388 ₺1.235.796  175  

Dijital Hizmet Vergisi 2021  ₺599.573  ₺586.481  ₺768.711  ₺874.858  ₺2.829.623 ₺707.406  200  

Dijital Hizmet Vergisi 2020  ₺0  ₺310.274  ₺345.371  ₺405.287  ₺1.060.932 ₺353.644     
Kaynak: [14] 

 
5. TÜRKİYE’DE DİJİTAL HİZMET VERGİSİ  

Bu başlıkta Dünya’daki ve AB’deki uygulamalara uyum sağlamak suretiyle Türkiye’de 
yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi uygulaması ele alınacaktır. Türkiye dijital hizmetlerin 
vergilendirilmesi kapsamında Dünya’daki örnekleri göz önüne olarak ilk olarak 18.12.2018 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 başından itibaren 
online reklam hizmetlerinde uygulanmak üzere bir stopaj (tevkifat) ödemesi getirilmiştir. Bu 
stopaj kapsamında online reklam için ücret ödeyen Türkiye’deki mükellefler ödedikleri ücret 
üzerinden belirli bir oranda vergi kesmekle sorumlu tutulmuşlardır. Daha sonra AB örnekleri 
göz önüne alınarak Türkiye’de 5/12/2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Dijital Hizmet 
Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Kanun’da dijital hizmet vergisinin Kanunun 
yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ilgili vergi 
Türkiye’de, 2020 yılı mart ayından itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre bu Kanundan 
hareketle verginin konusu, mükellefi, sorumlusu ve vergiye ilişkin muafiyet ve İstisnalar ele 
alınacaktır. Aşağıda ilk olarak verginin konusu ele alınmıştır. 

5.1. Verginin Konusu   
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7194 sayılı Kanun’da Dijital Hizmet Vergisi’nin konusuna dair ibareler teknik bir yaklaşım 
gerektirmekte ve detaylı ve geniş kapsamlıdır. Buna göre dijital ortamda sunulan reklam 
hizmetleri, bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar 
gibi dijital ortamda sunulan sesli, görsel veya dijital içeriklerin bu ortamlarda satışı ve 
izlenmesine, dinlenmesine, kaydedilmesine, oynanması ve kullanılmasını sağlayan 
hizmetlerden, kullanıcıların mal ve hizmet satın alması veya satmasının sağlandığı platform 
hizmetlerinden elde edilen hasılatlar ve bu hizmetlere yönelik dijital hizmet sağlayıcıları 
tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılatlar dijital hizmet vergisine tabidir. 
Bunun yanında ilgili maddenin farklı fıkra ve bentleri kapsamına giren hizmetlerin aynı dijital 
platform üzerinden verilmesi halinde her hizmet kendi hükümleri çerçevesinde vergiye tabi 
tutulacaktır. 

DHV Uygulama Tebliğinde vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasına ilişkin verilen örnekler 
ise şu şekildedir: (1) “Dijital ortamda çevrim içi oyun hizmeti sunan (E) işletmesinin, 
oyunlarının oynandığı sırada, uygulama içinde (F) işletmesinin ürünlerinin reklamının 
yapılması karşılığında izlenme başına (F) işletmesinden elde ettiği hasılat dijital hizmet 
vergisine tabidir.”(2) (A) işletmesi tarafından işletilen arama motoru sayfasında, kullanıcılar 
tarafından otelcilikle ilgili anahtar kelimelerin aratılması durumunda, (B) otelinin internet 
sitesi bağlantısının, sonuç sıralamasında en üst sırada gösterilmesi karşılığında (A) 
işletmesinin (B) otelinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. (3) Kullanıcıların 
video ve fotoğraf paylaşımı yapabildikleri (C) işletmesi tarafından işletilen dijital ortamda, (D) 
işletmesine ilişkin ürün tanıtım videosunun kullanıcılarca paylaşılan videoların diğer 
kullanıcılar tarafından izlenmesi öncesinde, sırasında veya sonrasında gösterilmesi 
karşılığında elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. 

5.2. Mükellef ve Vergi Sorumlusu 

7194 sayılı Kanun md. 3’e göre DTV mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Buradaki 
önemli nokta ise bu hizmet sağlayıcıların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tam mükellef olup olmaması ve dar mükellef olmaları 
durumunda ilgili faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimî temsilcileri yoluyla 
gerçekleştirmeleri veya gerçekleştirmemeleri DHV mükellefi olmalarını etkilememektedir. 
Diğer yandan herhangi mükellefin Türkiye’de işyeri bulunmaması durumunda yani kısaca vergi 
idaresinin bir muhatap bulmakta zorlandığı durumlarda Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, vergi alacağını emniyet altına alabilmek için ilgili verginin ortaya çıkmasındaki 
işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu 
tutması söz konusu olabilmektedir. Diğer bir deyişle kazancı elde eden şirketten vergi 
alacağının tahsil edilememesi durumunda vergi idaresi bu şirketin iş yaptığı diğer taraflardan 
tahsilatı yapma durumuna gidebilmektedir. 

5.3. Muafiyet ve İstisnalar 

7194 Sayılı Kanun md. 4’e göre DHV’den muaf olunabilmesi ile ilgili iki eşik rakam 
belirlenmiştir [15]. Buna göre ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanun’un 
1.maddesinde sayılan hizmetler yolu ile Türkiye’de 20 milyon Türk lirasından veya Dünya’da 
750 milyon avrodan daha az veya yabancı para karşılığı Türk lirasından az hasılat elde edenler 
DHV’den muaf tutulmakladır. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun 
üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere 
ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır. Bu anlamda Türkiye’deki muafiyete ilişkin eşik 
değerlerin yüksek tutulması nedeni ile küçük işletmelerin korunduğu söylenebilir. 

DHV Uygulama Tebliği’nde yer alan örneğe göre kısaca: Kanun’un 1. Maddesinde 
gerçekleştirilen hizmetler yolu ile kazanç elde eden ve finansal muhasebe açısından konsolide 
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bir grubun üyesi olmayan bir işletme, ilgili hesap Dünya genelinde 740 milyon avro, Türkiye’de 
ise 28 milyon TL hasılat elde etmiştir. Buna göre bu işletme, ilgili hesap döneminde Dünya 
genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon avroyu aşmadığından, ilgili dönemde DHV’den muaf 
olacaktır. 

DHV’e ilişkin istisnalara bakıldığında ise Kanun’da md.4/6’da istisnalarını düzenlediği 
görülmekledir. İlgili madde’de “Telgraf ve Telefon Kanun’unun ek 37. maddesi kapsamında 
üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, Gider Vergileri Kanun’unun 39. maddesi kapsamında 
üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler, Bankacılık Kanun’unun 4. maddesi 
kapsamındaki hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun 2. maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri 
neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler 
ve Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanunun 12’nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri” 
DHV’den istisna edilmiştir. Türkiye’de yürürlükteki Kanun’da istisnaların yetersiz olduğu 
konusunda çeşitli eleştiriler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir [15](Mutlu Kaya, 
2020, s.468): 

 Getirilen istisnalar yanında Fransa ve İngiltere uygulamalarındakine benzer şekilde grup 
şirketler arasında yapılan işlemlerde ’de istisnalar getirilmesi, 

 Şirketler arasında yapılan işlemlerde istisnaların olması, 
 Kullanım alanı geniş olan işletim sistemlerinde istisnalar olması, 
 Çifte vergilendirmeyi önleyici istisna uygulamalarının getirilmesi gereklidir. 

5.4. Vergiye İlişkin Matrah ve Oranlar 

Matrah, ilgili Kanun’un 5. maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında şu şekilde ifade edilmiştir: “Dijital 
hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler 
nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması hâlinde döviz, hasılatın elde 
edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden 
Türk parasına çevrilir. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim 
yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez”. 
Kanun’un 6. Maddesinin 7. Fıkrasına göre “Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital 
hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın 
tespitinde gider olarak indirilebilir.” ifadesi yer almakta ve gider olarak indirilebilir.  

7194 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 3. Fıkrasına gre DHV oranı %7,5 olarak düzenlenmiştir 
[16]. Aynı madde’nin diğer fıkralarında DHV, matraha oranın uygulanması suretiyle 
hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. Cumhurbaşkanı, 
üçüncü fıkrada belirtilen oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar 
indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” ifadeleri yer almaktadır. Türkiye’deki vergi 
oranının görece diğer ülkelere göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 
 
 

5.5. Verginin Dönemi, Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi 

DHV’nin verginin dönemi, beyanı, tarhı ve ödenmesi ilgili Kanun’un 6. maddesinde 
belirtilmiştir. Kısaca şu şekildedir. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi 
yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir fakat normal şartlarda 
vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. DHV mükellefin beyanı ile tarh 
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olmaktadır. Bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. 
Beyannameler, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine 
verilir. DHV mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına tarh olunur.  DHV 
beyanname verme süresi içinde ödenir. Mükellefler tarafından ödenen DHV, gelir ve kurumlar 
vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.  

5.6. Vergi güvenliği 

DHV Türkiye’de ilk konuşulmaya başlandığında bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından tepki 
ile karşılanmıştır. Bu durum Dünya’da da yaşanmıştır. Genellikle ABD şirketleri olan bu 
kuruluşlar Fransa’da yürürlüğe giren bu vergiden sonra tepkilerini dile getirmiş ve ABD’de 
benzer şekilde ABD’de satılan bazı Fransa menşeili ürünlerin ülkeye girişlerinde vergi oran ve 
miktarlarını arttırmıştır [17]. Şirketlerin verdiği bu tepki nedeni ile Kanun’un 7. maddesi’nin 1. 
Fıkrası’nda “Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme 
yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet 
sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet sayfalarındaki iletişim 
araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı 
Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda 
bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.” İfadesi yer 
almaktadır. Buna göre idare vergisini zamanında ödemeyen şirketlerinin faaliyetlerini 
durdurmaya yetkili kılınmıştır [18]. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

İnsanoğlu teknolojik yeniliklere çoğunlukla açık olmuştur. Geçtiğimiz yüzyılın en önemli 
teknolojik yeniliklerinden biri kuşkusuz internettir. Başta askeri amaçla kullanılmaya başlanan 
internet daha sonra yine bu keşfi yapan devletler tarafından iletişim amaçlı kullanılmış ve 
nihayetinde mal ve hizmetlerin pazarlaması ve satılması amacı ile değerlendirilmiştir. İnternetin 
oluşturduğu bu fırsatı gören dijital teknoloji şirketleri ise çeşitli platformlar sağlayarak şirketler 
ile diğer şirketleri (B2B) ve bireyleri (B2C) bir araya getirerek kazanç elde etmişlerdir. Fakat 
son 20 yıldır bu kazanç katlanarak büyümüştür. Dijital hizmet sağlayıcıların elde ettikleri 
kazançların bu derece büyük olması bu kazancın elde edildiği ülkeler tarafından dikkat 
çekmiştir. Ülke ekonomilerinden alınan bu değerlerin biraz olsun tolere edilebilmesi amacı ile 
konulan dijital hizmet vergileri güncel olarak Türkiye tarafından da benimsenen ve uygulanan 
bir vergidir. Fakat bu vergiler ile ilgili getirilen eleştirilen bulunmaktadır. Bunlardan ilki hasılat 
üzerinden alınmasıdır. İkincisi belli işler üzerinden alınmasıdır. Diğeri ise vergi yükünün 
şirketler tarafından yansıtılarak nihai tüketici üzerinde kalacağı düşüncesidir [19]. Tüm bu 
eleştirilerin bir nebze olsun haklılık payı olmakla birlikte ülkelerin egemenlik ilkelerine 
dayanarak hasılat üzerinden olsa bile vergileme hakları bulunmaktadır. Bu durumun 
uluslararası şirketlerin temsilcilikleri vasıtası ile kaynak ülkelerde beyanname vermesi ile 
çözülmesi mümkün olabilir. Bu şartlar altında DHV’nin geliştirileceği ve günün koşullarına 
göre revize edileceği düşünülmektedir. 
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Özet Birçok faktörden etkilenen mutluluk, bireyler üzerinde yapılan araştırmalar yanında 
toplumsal olarak da çeşitli araştırmalara konu olan bir kavramdır. Mutluluk, ekonomik ve 
sosyal birçok faktörle ilişkilendirilmiştir. Mutluluk bireylerin kendi ruhsal dünyalarında 
hissettikleri hayatından memnuniyet seviyesini ifade etmekle birlikte toplumda yaşayanların 
ortak maruz kaldığı ekonomik ve sosyal faktörlerle doğrudan ilişkili ve bunlarla etkileşim 
halindedir. Bu konuda yapılan araştırmalar literatürde mutluluk ekonomisi başlığı altında 
incelenmektedir. Toplumun mutluluğu kamu politikaları ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle 
hükümetlerin stratejik bakış açısı ile mutluluk odaklı gerçekleştireceği bir bütçe planı toplumun 
mutluluk düzeyini arttırmada etkilidir. Bu çalışmada mutluluk ekonomisinin tanımı yapıldıktan 
sonra kamu bütçesinin mutluluk ile ilişkisi ele alınmış ve bu konudaki işlevselliği 
değerlendirilmiştir. Daha sonra Türkiye’nin mutluluk ekonomisine dair verileri TUİK’in 
“Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” çalışması ile ele alarak çeşitli değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Mutluluk ekonomisi, kamu bütçesi, kamu politikaları. 
 
Abstract Happiness, which is affected by many factors, is a concept that is the subject of 
various researches socially as well as researches on individuals. Happiness has been associated 
with many economic and social factors. Happiness expresses the level of satisfaction with the 
life that individuals feel in their own spiritual world, and is directly related to and interacts with 
the economic and social factors that the people living in the society are exposed to. Studies on 
this subject are examined under the title of happiness economics in the literature. The happiness 
of the society is directly related to public policies. For this reason, a budget plan that 
governments will realize with a strategic perspective and focused on happiness is effective in 
increasing the level of happiness of the society. In this study, after the definition of happiness 
economics, the relationship between public budget and happiness is discussed and its 
functionality on this subject is evaluated. Then, various evaluations were made by considering 
the data on Turkey's happiness economy with the "Life Satisfaction Survey 2021" study of 
TUIK. 

Keywords: Economics of happiness, public budget, public policies. 

I. GİRİŞ 

İnsanoğlunun hayatı boyunca odaklandığı konuların başında mutlu bir şekilde yaşamak 
gelmektedir. Kişiler davranışlarını ortaya koyarken temelde mutlu olma güdüsü ile hareket 
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etmektedirler. Bu anlamda kişilerle ilgili olan bu kavram aynı zamanda toplumla da ilgilidir. 
Mutlu bir kişinin yanında mutlu bir toplumun varlığı önemli ve birçok sosyo- ekonomik faktörle 
doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar kişinin ruh dünyasında cereyan etse de kişinin mutluluğu 
toplumun mutluluk seviyesi ile ilgilidir. İktisat yazınında toplumların mutluluğu refah seviyesi 
ile ölçülmektedir. Refah seviyesi ise birçok konu ile ilişkilidir. Bunlar GSMH’nin büyüklüğü, 
işsizlik, enflasyon ve gelir dağılımı gibi hükümet politikalarından doğrudan etkilenen 
konulardır. Bunlardan etkilenen ve bunlara ilave olarak toplumun mutluluğunu etkileyen 
konuların başında kamu mal ve hizmetlerinden yeterince ve kaliteli bir şekilde yararlanma 
seviyesi gelmektedir. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ar-dern, 2019 Dünya Ekonomik 
Forumu toplantısında devletlerin salt ekonomik gelişmeyle değil, toplumsal dirlik ile de 
ilgilenmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Ardern, hükümetlerin empati ve şefkat ile yönetilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır [1]. Bu çalışmada belirtilenlerden hareketle hükümetler tarafından 
oluşturulan kamu bütçesinin toplumun mutluluğu ile ilişkisi ele alınmış, bu konudaki rolü ve 
önemi ele alınmıştır. Aşağıda ilk olarak mutluluk konusu ele alınmıştır. 

 
II. MUTLULUK VE MUTLULUK EKONOMİSİ 

Mutluluk Türkçe ’de kısaca tüm özlemlere sürekli ve eksiksiz bir şekilde ulaşabilmekten 
duyulan kıvanç, bahtiyarlık ve saadet anlamlarına gelmektedir. Kavram Yunanca’da ise 
“eudamonia” sözcüğü ile büyük çapta zenginlik, iyi olmak anlamlarını taşımaktadır [2]. Felsefe 
alanında birçok çalışmaya konu olan mutluluk kavramı ile ilgili filozoflar; insan davranışlarının 
en yüksek ve nihai güdüleyicisi olarak bahsetmekledirler. Diğer bir tanımda mutluluk hem 
bireysel hem de toplumsal bir olgu anlamını taşıyıp yaşamdan doyum sağlamak ve iyi bir ruh 
halini ifade etmektedir [3]. İnsanların nasıl mutlu olabileceği ve insanları neyin mutlu ettiği 
yüzlerce yıldır araştırılmakladır. Son kırk yılda, mutluluğun nasıl ölçüleceğine ve ulusal 
zenginlik ve sosyal politikayla nasıl bir ilişkisi olduğuna odaklanan binlere araştırma 
yapılmıştır [4]. 
İnsanlar gerçekleştirdikleri birçok eylemde mutlu olmanın yollarını ararlar. İnsanların 

çevrelerinde gerçekleşen birçok olay da insanların mutluluğunu etkilemektedir. Bu konuda 
yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. İktisat ve onun da altında davranışsal ekonomi alanı 
kapsamında mutluluğu (mutluluk ekonomisi) inceleyen ilk eserlerden biri Richard Easterlin 
(1974) tarafından gerçekleştirilen “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some 
Empirical Evidence” başlıklı çalışmadır. Yazar bu eserde gelir ve mutluluk ilişkisini incelemiş 
ve “Easterlin Paradoksunu” öne sürmüştür. Bu paradoksa göre, bir ülkede gelir ve mutluluk 
arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olmasına rağmen bir ülkedeki ortalama mutluluk seviyesinin, 
ortalama gelir artışı ile paralel bir artış seyretmediğini belirtmiştir [5]. Bu nedenle bu çalışmada 
mutluluğun sadece gelir ile ilişkilendirilemeyeceği konusundan hareketle bir ülkede mutluluğu 
etkileyen en önemli alanlardan biri olan kamu politikaları mutluluk ilişkisine odaklanılmıştır. 
Bir ülkede vatandaşlar kamu politikaları ile ekonomi, asayiş, adli hizmetler, eğitim ve sağlık 
gibi birçok konuda hizmet alırlar. Bu nedenle kamu politikaları ile bireylerin mutluluğunun 
nasıl arttırılacağı üzerine yapılan çalışmalar da mutluluk ekonomisi araştırma alanı içerisine 
girmektedir [6].  
 
III. MUTLULUK EKONOMİSİNİN OLUŞTURULMASINDA KAMU BÜTÇESİNİN 

İŞLEVLERİNİN YERİ 

Toplumun ve içinde yer alan kişilerin mutluluğu kamu mal ve hizmetlerinden ne ölçüde 
faydalandıkları ve faydalanmak için katlandıkları vergi ve vergi benzeri giderlerin miktarı ile 
doğrudan ilgilidir. Örneğin bir kişi kamu hizmetlerinden yararlandığından fazla vergi ödüyorsa 
mali sömürüye maruz kalıyor demektir. Fakat bu kişi kamu hizmetlerinden yararlandığından 
daha az vergi ödüyorsa mali rant elde ediyordur. Diğer yandan kişilerin ihtiyacı olan kamusal 
mal ve hizmetlerden yararlanabilmeleri mutluluklarını etkilemektedir. Diğer bir deyişle 
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toplumun ihtiyacı olmayan mal ve hizmetlerin sunulmasının bir faydası yoktur. Bir toplumun 
başka bir toplumla kıyaslandığında yargı, milli savunma, eğitim, sağlık gibi kamusal mallardan 
bazılarına daha fazla ihtiyacı olabilir. Bu durumda toplum bunu talep edecektir. Fakat bilindiği 
üzere bu talep siyasal karar alma mekanizması yolu ile gerçekleşebilmekte, piyasa 
ekonomisindeki gibi fiyat mekanizması ile gerçekleşmemektedir. Diğer bir deyişle kişiler 
kamusal mal ve hizmetlerden hükümetlerin yaptıkları bütçe planı çerçevesinde 
yararlanabilirler. Bu durum piyasa ekonomisi şartlarındakine benzer bir şekilde kamusal mal 
ve hizmet tüketimini imkânsız kılmaktadır. Kaldı ki bazı hizmetlerin sunumu devlet 
tekelindedir. Öyleyse hükümetler toplumun ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli ve buna yönelik bir 
bütçe planı ortaya koymalıdır. 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde bir toplumun mutlu olmasının yollarından biri de bütçe mali 
aracının işlevlerinin bazılarının doğru bir şekilde yerine getirmesi ile ilgilidir. Bunlardan ilki 
bütçenin konjonktürel işlevidir. Buna ekonomik istikrarı sağlama işlevi de denilir. Musgrave 
bu işlevi ekonominin stabilizasyonu işlevi olarak ele almıştır [7]. Bütçe bir araç gibi görülmeye 
başlandığından bu yana ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hükümetler tarafından 
kullanılmıştır. Hükümetler işsizlik, enflasyon ve büyüme oranları gibi temel ekonomik 
göstergelere hedefleri doğrultusunda bütçe aracı ile müdahale etmek şansı elde etmişlerdir. Bu 
konuda literatürde sıklıkla yer alan Arthur M. Okun tarafından geliştirilen Hoşnutsuzluk 
Endeksi ve (Economic Discomfort İndex veya Misery İndex) enflasyon ve işsizlik oranlarının 
toplamı ile elde edilmektedir.  Bu oranların yüksekliği toplumun daha mutsuz olmasını 
sağlayacaktır. Yıllık olarak veya üç aylık dönemler itibari ile hesaplanabilen dönemindeki 
Hoşnutsuzluk Endeksi basitçe mevcut işsizlik oranının ve mevcut enflasyon oranının toplamıdır 
ve şu şekilde ifade edilir:  

 
EDI= IpI + U 

 
Burada U işsizlik oranını ifade ederken mutlak p ise enflasyonu ifade etmektedir. Değerin 

mutlak olarak ifade edilmesinin nedeni ise ortaya çıkabilecek deflasyonun enflasyon kadar 
toplumsal hoşnutsuzluğu etkileyeceğinin düşünülmesidir [8].  

Bütçenin kaynak tahsisi işlevi Musgrave tarafından ortaya atılan işlevlerden bir diğeridir. 
Kaynak tahsisi toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında kamu ve özel kesim arasında 
kaynakların gerektiği şekilde dağıtılmasına işaret etmektedir. Bu işlev ile elde bulunan 
toplumsal kaynaklar ile maksimum fayda ortaya çıkartılmaya çalışılır [9].  

Musgrave tarafından ortaya atılan ve toplumun mutluluğunu doğrudan etkileyen diğer işlev 
bütçenin adil gelir dağılımı işlevidir. Toplumsal mutluluğun sağlanmasındaki en önemli 
konulardan biri gelir dağılımın adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Gelir dağılımının öncekine göre 
daha adil olması Gini katsayısının düşüşü ile ifade edilmektedir. Bu anlamda bütçe yolu ile gelir 
dağılımda adaletin sağlanması bütçe aracının etkin bir şekilde kullanılması ile mümkündür [9]. 

Hükümetlerin toplumsal mutluluğun sağlanmasında ekonomik büyümeyi baskılayan fakat 
enflasyonu düşürmeye odaklanan daraltıcı maliye politikaları mı uygulamayı yoksa genişletici 
politikalar ile enflasyon ve devamında ekonomik büyümemi odaklanmalıdır sorusu bu noktada 
önem kazanmaktadır.  

Toplumun mutluluğunu doğrudan etkileyen işlevlerden biri de bütçenin yönetim aracı olması 
ile ilgilidir. Bu işlev bütçenin siyasi ve mali denetim aşamalarından geçmesi nedeni ile 
harcamalarda etkinlik ve verimliliğe katkıda bulunması sağlanmasında ve kamu yöneticilerinin 
aldıkları kararlara birçok açıdan katkıda bulunmaktadır. Bu yolla bütçe kamu mali yönetimine 
düzen getirerek toplumsal huzur ve refahı dolaylı ve doğrudan şekilde etkilemektedir. 

Bütçenin planlama aracı olma işlevi diğer bir işlevdir. Kamunun iktisadi bir planı niteliğinde 
olan bütçe özellikle modern bütçe sistemlerinin gelişmesi ile planlama konusunda 
geliştirilmiştir. Bu anlamda toplumun isteklerinin yer aldığı stratejik planlama ve devamında 
düzenlenen performans programı, faaliyet raporu gibi yöntemlerin içinde yer aldığı program ve 
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performans bütçe sistemleri toplumsal ihtiyaçların kategorize edilmesinde ve kamu 
harcamalarına konu olması konusunda işlevseldir [10]. 

 
IV. TÜRKİYE’NİN MUTLULUK EKONOMİSİ  

Çalışmanın bu kısmında Türkiye’de TUİK tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti 
Araştırması’nın (2021) bazı kısımları ele alınarak kamu hizmetlerinden memnuniyet seviyesi 
değerlendirilecek ve bütçe aracı ile etkileşimi ele alınacaktır. Aşağıda ilk olarak Türkiye’deki 
mutluluk düzeyinin seyri ele alınmıştır. 2003-2021 yılları ve arasının yer aldığı Grafik 1’e göre 
kendini mutlu olarak ifade eden kişilerin oranının orta düzeyde veya mutsuz olarak ifade 
edenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle mutlu olan bireylerin oranına 
odaklanıldığında ise en yüksek oranların 2011 ve 2016 yıllarında olduğu 2010-2013 yılları 
arasında da oranların yüksek seyrettiği görülmektedir. 

 
Grafik 1. Türkiye’de Yıllar itibarıyla mutluluk düzeyi (%) (2003-2021) 

 

 
 

Kaynak: [11] 
 

Aşağıda yer alan diğer Grafik ise 2003-2022 yılları arası kişi başı milli gelir ile ilgilidir. IMF 
(Uluslararası Para Fonu) verilerine göre 2010 yılında 10.533 dolar olan kişi başı milli gelir 
seviyesi 2011’de 11.222, 2012’de 11.637, 2013’te 12.488, 2014’te 12.079 ABD dolarıdır. Buna 
göre mutluluk düzeyi ile ortalama kişi başı milli gelir seviyesinin diğer koşullar dışarıda 
bırakıldığında ilişkili olduğu söylenebilir. 

 
Grafik 2. Türkiye’de Kişi Başına Milli Gelir Seviyesi (ABD doları 2003-2022) 

 
 

 
 

Kaynak: [13] 
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Aşağıda Arthur M. Okun tarafından geliştirilen Hoşnutsuzluk (mutsuzluk) Endeksine ilişkin 
2013-2021 yılları verileri yer almaktadır. Önceki kısımda bahsedildiği gibi bu endeks enflasyon 
ve işsizlik oranlarının toplamı ile elde edilmektedir. Bu veriler dikkate alındığında 2017 
yılından itibaren endeksteki bozulmanın dikkat çekici bir seviyede olduğu belirtilebilir. 2022 
yılı aralık ayı işsizlik oranı %10,4 ve 2022 ortalama enflasyon oranı ise %64,27 olarak 
belirlenmiştir [12]. Bu nedenle bu oranın daha da arttığı ve endeksin yükseldiği söylenebilir. 

Grafik 3. Türkiye Mutsuzluk Endeksi (2013-2021) 

Kaynak: [3] 

Aşağıda 2012-2021 yılları gelir dağılımına ilişkin veriler yer almaktadır. Tablo 1’e göre 
(P80/P20 oranı) en yüksek gelire sahip %20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20'lik 
grubun gelirine oranına bakıldığında oranın 2012 8,0 olduğu ve kişi başı milli gelirin diğer 
yıllara göre yüksek seyrettiği 2014,2015 ve 2016 gibi yıllarda düştüğü görülmektedir. Gelirden 
en fazla pay alan %10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan %10'unun elde ettiği gelire oranı 
(P90/P10 oranı) şeklinde hesaplanan değere bakıldığında 2012 yılında 14,2 ile yüksek seyreden 
değerin sonraki yıllarda düştüğü fakat 2019 yılında 14,6 ile en yüksek değere ulaştığı 
görülmektedir. Gelir Eşitsizliğini gösterme konusunda sıkça kullanılan Gini Katsayısına göre 
yine önceki verilere benzer şekilde 2013-2017 yılları arasında düşük ve olumlu bir seyir söz 
konusudur. Fakat bu oran 2020 yılında bozularak 0,410’a yükselmiştir. Enflasyon oranı 
yükseldikçe gelir dağılımının bozulduğu düşünüldüğünde 2022 yılında bu Gini Katsayısının 
yükseleceği düşünülebilir. 

Tablo1. Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gelir Dağılımı Göstergeleri, 
(2012-2021) 

Kaynak: [12] 
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Kaynak: [15] 

İnsanların ya da vatandaşların mutluluğunu etkileyen diğer bir durum ise içinde bulunulan 
zamanda veya gelecekte kendilerini güvende hissetmeleri ile ilgilidir. İnsanlar günün birinde 
yaşlanır ve üretkenliklerini kaybederler. Yaşlılık döneminde çalışamayacakları için devletin 
bakımına muhtaç olurlar. Bu anlamda emekli aylığı alabilmek ve düşük ücretli veya ücretsiz 
sağlık hizmetleri kişiler için çok önemlidir. Aynı şekilde tüm diğer yaş gruplarında yer alan tüm 
vatandaşların sağlık hizmeti dahil tüm sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmeleri 
onların güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Aşağıda Tablo 2’de 2003- 2021 yılları arasında 
TUİK tarafından yapılan araştırmalarda sosyal güvencesinin var veya yok olmasına göre 
kişilerin mutluluk düzeyi sorulmuştur. Buna göre kendini çok mutlu ve mutlu hissedenlere 
bakıldığında her yılda sosyal güvencesi var olanların daha mutlu olduğu görülmekle birlikte 
orta, mutsuz ve çok mutsuz olanlarda sosyal güvence ile mutluluk ilişkisinin zayıfladığı 
görülmektedir. Mutluluğun sosyal güvenlik ile ilişkisinin olduğu görülmekle birlikte mutluluk 
düzeyi azaldıkça bu ilişkinin zayıfladığı görülmektedir. 
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Kaynak: [15] 

Vatandaşların mutluluğunu etkileyen önemli olan diğer konular kamu hizmetlerinden 
memnuniyet ile ilgilidir. Burada memnun olan vatandaşların mutlu olma olasılıklarının daha 
yüksek olduğu varsayımı söz konusudur. Tablo 2’de yer alan ilk kamu hizmeti sosyal korumu 
hizmetleri ile ilgilidir. Sosyal korumu hizmetlerinden memnun olanların oranı 2003 yılında 
%40,2 iken bu oranın 2007 yılında %73,8 ile en yüksek orana ulaştığı görülmektedir. Oranın 
2021 yılında %59,1 olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranlarına 
bakıldığında ise memnun olan vatandaşların oranının 2011 yılında %75,9 ile en yüksek 
seviyeye ulaştığı, 2021 yılında ise %68,1 civarında olduğu görülmektedir. Eğitim 
hizmetlerinden memnuniyet oranlarına bakıldığında ise 2004 yılında %48,7 olan memnun 
olanların oranının 2013 yılında %69,7’ye ulaştığı ve 2021 yılında %55,7 civarında olduğu 
görülmektedir. Adli hizmetlerden memnuniyet oranına bakıldığında daha durağan bir seyir 
görülmekle birlikte 2003 yılında %45,7 olan memnuniyet oranının 2010 yılında %37,2’ye kadar 
düştüğü 2021 yılında %54,8 civarında olduğu görülmektedir. Asayiş hizmetlerine bakıldığında 
ise 2003 yılında %57,9 olan oranın 2012 yılında 2011-2013 yılları arasında %79,4 oranı ile en 
yüksek memnuniyet seviyesine ulaştığı görülmektedir. Asayiş hizmetleri oranının 2021 yılında 
%73,8 olduğu görülmektedir. Ulaştırma hizmetlerin oranlarına bakıldığında 2010 yılına kadar 
herhangi bir veriye rastlanmamaktadır. 2016 yılında %78,4 ile en yüksek seviyeye ulaşan 
memnuniyet oranının 2021 yılında %69,8 civarında olduğu görülmektedir. 

V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Mutluluğun insanların yaşam sebeplerinden biri olduğu düşünüldüğünde çok sayıda mutluluk
araştırmasının yapılması beklenen bir durumdur. Mutluluk araştırmalarında psikoloji biliminin 
araştırmaları daha çok insan ruhunun tahlili ve kişi bazında değerlendirmelere odaklanırken 
mutluluk dışsal faktörlerden de çokça etkilenmektedir. Bunlardan biri olan kamu politikaları ile 
vatandaşların mutluluğu doğrudan ilgilidir. Kamu politikalarının planlanması ise kamu bütçesi 
yolu ile olmaktadır. Bu nedenle kamu bütçesinin doğru şekilde planlanması ile vatandaşların 
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mutluluğu arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bu noktada bütçe yaparken vatandaşların 
mutluluğunu merkeze koyan bir yaklaşım bütçenin başarı düzeyini arttıracaktır. Bu noktada 
kamu bütçesinin daha detaylı, plan- bütçe ilişkisini ortaya koyan bir disiplinle oluşturulması 
elzemdir. Hem ekonominin optimizasyonu hem de mevcut ekonomik koşullar içerisinde bütçe 
kaynaklarının dağıtımında yapılan etkinlik odaklı yaklaşımlar vatandaşların mutluluğunu 
doğrudan etkileyecektir. Bu etki hem merkezi yönetim düzeyinde hem de yerel düzeyde 
mümkündür. Bu noktada Türkiye’de merkezi düzeyde 2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçe 
Sürecinde uygulanmaya başlanan Performans Esaslı Program Bütçe Sisteminin işlevselliği 
önemlidir. Bu sistemde yer alan programların yıllar içinde mutluluk odaklı revize edilmesi ve 
empati kuran bir yaklaşımla vatandaşlara dokunan hale getirilmesi kamu bütçesinin mutluluk 
oluşturma konusunda etkisini arttıracaktır. 
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Abstract: Parallel robots are used in various applications like motion simulators, industrial 
manipulators, machine tools, medical and surgical robots, and haptic devices. The reasons why 
parallel robots are preferred in such a wide spectrum of applications are that they have higher 
accuracy, higher stiffness, lower inertia, and larger payload-to-weight ratio compared to 
conventional series robots. Their biggest disadvantage is the presence of actuation singularities 
within their workspace. While approaching these singularities, which arise due to the closed-
loop architecture of the mechanism, the inverse dynamic solution grows unbounded, and the 
control of the robot is lost. For these reasons, it is of great importance for parallel robots to pass 
through actuation singularities so that they can use their entire workspace. Although the 
previous literature has generally focused on corank 1 actuation singularities, the occurrence of 
actuation singularities with a corank that is greater than one is also possible. The aim of this 
paper is to analyze corank 2 actuation singularities of planar 3-PRR parallel robots with three 
degrees of freedom. The loop-closure equation method is applied in the kinematic modeling of 
the robot. The loop-closure constraints are incorporated into the dynamic model via the use of 
Lagrange multipliers. The conditions required for the associated singular matrix to be rank-
deficient by 2 are found. 

Keywords: Parallel robot, Singularity, Corank 

INTRODUCTION 

he roots of parallel robots go back to the flight simulator developed by D. Stewart in 1965
and to the machine devised by V. Eric Gough for automobile tire tests in 1956 [1]. In 1978,
K. H. Hunt proposed the use of parallel mechanisms as robotic manipulators [2]. Parallel 

robots have been widely used in industry since the early 1990s [3]. In 1994, the first machine 
tools with parallel kinematic structure were introduced at the International Manufacturing 
Technology Show (IMTS) in Chicago [4]. At the point reached today, parallel robots have a 
wide variety of applications in different areas including aerospace, automotive and medicine 
[5]. 

The main advantages of parallel robots that make them preferable in such a wide variety of 
fields are high accuracy, high rigidity and high load carrying capacity [6]. The biggest 
disadvantage is the existence of actuation singularities within their workspace [7]. These 
singularities arise due to the closed-loop architecture of the mechanism, and while approaching 
them, the inverse dynamic solution grows unbounded, and the control of the robot is lost. As a 
solution to this problem, it has been suggested in the early literature (e.g., [8–10]) on the subject 
that the velocity and acceleration trajectories of the end-effector be planned in such a way as to 

T
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maintain the consistency of the motion equations of the robot at the singular configuration to 
be passed through. This trajectory planning method has been optimized in [11] to prevent the 
back-and-forth motion of the robot’s end-point. Singularity robust balancing [12] and payload 
placement [13, 14] methods have been proposed in the literature as alternatives to the consistent 
trajectory planning. 

The number of the complete conditions required for removal of an actuation singularity 
depends on the natural and actual orders of that singularity [15]. The actual order is determined 
by the path and trajectory of the end-point and has been extensively studied in [15–17]. The 
natural order, on the other hand, depends on the rank of the associated singular matrix [15], 
which directly determines the number of consistency conditions to be met [8]. 

The aim of the present paper is to contribute to the existing literature by studying corank 2 
actuation singularities of a parallel robot, namely, of the three-degree-of-freedom planar 3-PRR 
parallel robot. After the equations of motion of the robot are written, the conditions required for 
the associated singular matrix to be rank-deficient by 2 are determined. 
 
MATHEMATICAL MODEL OF THE ROBOT 

The 3-PRR (prismatic-revolute-revolute) planar parallel robot is illustrated in Figure 1. The 
prismatic joints whose variables are 𝑠 |𝐴 𝐵 |, 𝑠 |𝐴 𝐵 | and 𝑠 |𝐴 𝐵 | are driven by 
the linear actuator forces 𝐹 , 𝐹  and 𝐹 , respectivey. The fixed Cartesian coordinate system 𝑥𝑦 
has its origin at point 𝐴 . The Cartesian coordinates of points 𝐴  and 𝐴  in this coordindate 
system are 𝑑 ,𝑑  and 𝑑 ,𝑑 , respectively. The gravitational acceleration 𝑔 is taken to be 
along the negative 𝑦-direction. The robot has three legs. Leg 𝑖 (𝑖 1, 2, 3) is composed of two 
links, namely, link 2𝑖 1 and link 2𝑖. Link 2𝑖 1 has a mass 𝑚 . Link 2𝑖 has a mass 𝑚  
and a mass moment of inertia 𝐼  about its mass center 𝐺 . The end-effector platform has a 
mass 𝑚  and a mass moment of inertia 𝐼  about its mass center 𝐺 . The linear and angular 

dimensions of the robot are as follows: 𝑎 |𝐵 𝐶 |, 𝑎 |𝐵 𝐶 |, 𝑎 |𝐵 𝐶 |, 𝑎 |𝐶 𝐶 |, 
𝑏 |𝐶 𝐶 | and 𝛼 𝐶 𝐶 𝐶 . The required mass center locations are given by 𝑟 |𝐵 𝐺 |, 
𝑟 |𝐵 𝐺 |, 𝑟 |𝐵 𝐺 |, 𝑟 𝐶 𝐺  and 𝛽 𝐺 𝐶 𝐶 . 

The robot has two independent closed loops. The loop-closure equations can be written in 
vector form as follows: 

𝐴 𝐵⃗ 𝐵 𝐶⃗ 𝐶 𝐶⃗ 𝐴 𝐴⃗ 𝐴 𝐵⃗ 𝐵 𝐶⃗ (1) 

𝐴 𝐵⃗ 𝐵 𝐶⃗ 𝐶 𝐶⃗ 𝐴 𝐴⃗ 𝐴 𝐵⃗ 𝐵 𝐶⃗ (2) 

The above equations (1) and (2) can be written in complex form as 

𝑠 𝑒 𝑎 𝑒 𝑎 𝑒 𝑑 𝑗𝑑 𝑠 𝑒 𝑎 𝑒  (3) 

𝑠 𝑒 𝑎 𝑒 𝑏 𝑒 𝑑 𝑗𝑑 𝑠 𝑒 𝑎 𝑒  (4) 

where 𝑗 is the unit imaginary number. The vector of joint variables can be constructed as 

𝒒 𝑠 𝜃 𝑠 𝜃 𝑠 𝜃 𝜃  (5) 

The scalar loop-closure constraint equations can be written in vector form as 
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𝒇 𝒒 𝟎 (6) 

where 

𝑓 𝑠 cos 𝛼 𝑎 cos 𝜃 𝑎 cos 𝜃 𝑑 𝑠 cos 𝛼 𝑎 cos 𝜃  (7) 

𝑓 𝑠 sin 𝛼 𝑎 sin 𝜃 𝑎 sin 𝜃 𝑑 𝑠 sin 𝛼 𝑎 sin 𝜃  (8) 

𝑓 𝑠 cos 𝛼 𝑎 cos 𝜃 𝑏 cos 𝜃 𝛼 𝑑 𝑠 cos 𝛼 𝑎 cos 𝜃  (9) 

𝑓 𝑠 sin 𝛼 𝑎 sin 𝜃 𝑏 sin 𝜃 𝛼 𝑑 𝑠 sin 𝛼 𝑎 sin 𝜃  (10) 

The elements of the Jacobian matrix 𝐉 of the scalar loop-closure equations are given by 

𝐽
𝜕𝑓
𝜕𝑞

 (11) 

for 𝑘 1, 2, 3, 4 and 𝑙 1, 2, … , 7. 

Velocity loop equations can be written as 

𝐉𝒒 𝟎 (12) 

 
Fig. 1. A 3-PRR planar parallel robot. 
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The equations of motion of the robot can be expressed in the matrix form as 

𝐌𝒒 𝑵 𝑸 𝐉 𝝀 (13) 

where 𝐌 is the generalized mass matrix, 𝑵 is the vector of nonlinear inertial and gravitational 
forces, 𝑸 is the vector of generalized nonconservative forces, and 𝝀 is the vector of Lagrange 
multipliers. The generalized mass matrix is 

𝐌

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑀 𝑀 0 0 0 0 𝑀
𝑀 𝑀 0 0 0 0 𝑀

0 0 𝑀 𝑀 0 0 0
0 0 𝑀 𝑀 0 0 0
0 0 0 0 𝑀 𝑀 0
0 0 0 0 𝑀 𝑀 0
𝑀 𝑀 0 0 0 0 𝑀 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (14) 

where 

𝑀 𝑚 𝑚 𝑚  (15) 

𝑀 𝑀 𝑚 𝑎 𝑚 𝑟 sin 𝛼 𝜃  (16) 

𝑀 𝑀 𝑚 𝑟 sin 𝛽 𝛼 𝜃  (17) 

𝑀 𝑚 𝑎 𝑚 𝑟 𝐼  (18) 

𝑀 𝑀 𝑚 𝑎 𝑟 cos 𝛽 𝜃 𝜃  (19) 

𝑀 𝑚 𝑚  (20) 

𝑀 𝑀 𝑚 𝑟 sin 𝛼 𝜃  (21) 

𝑀 𝑚 𝑟 𝐼  (22) 

𝑀 𝑚 𝑚  (23) 

𝑀 𝑀 𝑚 𝑟 sin 𝛼 𝜃  (24) 

𝑀 𝑚 𝑟 𝐼  (25) 

𝑀 𝑚 𝑟 𝐼  (26) 

The vector 𝑵 is 

𝑵 𝑁 𝑁 𝑁 𝑁 𝑁 𝑁 𝑁  (27) 

where 
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𝑁 𝑚 𝑔sin 𝛼 𝑚 𝑔sin 𝛼 𝑚 𝑔sin 𝛼 𝑚 𝑟 𝜃 cos 𝛼 𝜃

𝑚 𝑟 𝜃 cos 𝛽 𝛼 𝜃 𝑚 𝑎 𝜃 cos 𝛼 𝜃  
(28) 

𝑁 𝑚 𝑎 𝑟 𝜃 sin 𝛽 𝜃 𝜃 𝑚 𝑔𝑎 cos 𝜃 𝑚 𝑔𝑟 cos 𝜃  (29) 

𝑁 𝑚 𝑟 𝜃 cos 𝛼 𝜃 𝑚 𝑔sin 𝛼 𝑚 𝑔sin 𝛼  (30) 

𝑁 𝑚 𝑔𝑟 cos 𝜃  (31) 

𝑁 𝑚 𝑟 𝜃 cos 𝛼 𝜃 𝑚 𝑔sin 𝛼 𝑚 𝑔sin 𝛼  (32) 

𝑁 𝑚 𝑔𝑟 cos 𝜃  (33) 

𝑁 𝑚 𝑟 𝑎 𝜃 sin 𝛽 𝜃 𝜃 𝑔cos 𝛽 𝜃  (34) 

Assuming that the only nonconservative forces acting on the robot are the actuator forces, we 
have 

𝑸 𝐹 0 𝐹 0 𝐹 0 0  (35) 

𝝀 is vector of Lagrange multipliers given by 

𝝀 𝜆 𝜆 𝜆 𝜆  (36) 

Let 𝑹 𝐌𝒒 𝑵. Then, equation (13) can be rewritten as 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑅
𝑅
𝑅
𝑅
𝑅
𝑅
𝑅 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐹
0
𝐹
0
𝐹
0
0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
𝜆
𝜆
𝜆
𝜆

 (37) 

The above equation can be separated into two parts as follows: 

𝑅
𝑅
𝑅

𝐹
𝐹
𝐹

𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽

𝜆
𝜆
𝜆
𝜆

 (38) 

𝑅
𝑅
𝑅
𝑅

𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽

𝜆
𝜆
𝜆
𝜆

 (39) 
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The Lagrange multipliers can be found from equation (39) as 

𝜆
𝜆
𝜆
𝜆

𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽

𝑅
𝑅
𝑅
𝑅

 (40) 

The actuator forces can then be computed from 

𝐹
𝐹
𝐹

𝑅
𝑅
𝑅

𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽

𝜆
𝜆
𝜆
𝜆

 (41) 

Let 𝐀 be defined as 

𝐀

𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽
𝐽 𝐽 𝐽 𝐽

 (42) 

Hence, 

𝐀

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑎 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃 𝑎 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃
𝑎 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃 0 0

0 0 𝑎 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃
𝑎 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃 𝑏 sin 𝛼 𝜃 𝑏 cos 𝛼 𝜃 ⎦

⎥
⎥
⎤
 (43) 

The inverse of the matrix 𝐀 is given by 

𝐀
1

det 𝐀
adj 𝐀  (44) 

where adj 𝐀  is the adjoint matrix of 𝐀, and 

det 𝐀
1
2
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 cos 𝜃 𝜃 𝜃 𝜃 cos 𝜃 𝜃 𝜃 𝜃

𝑏 cos 𝛼 𝜃 𝜃 𝜃 𝜃 cos 𝛼 𝜃 𝜃 𝜃
𝜃  

(45) 

It follows from equation (40) that 

𝜆
𝜆
𝜆
𝜆

1
det 𝐀

adj 𝐀

𝑅
𝑅
𝑅
𝑅

 (46) 

Actuation singular configurations occur when det 𝐀 0. 

 

311



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 
 

CORANK 2 ACTUATION SINGULARITIES OF THE ROBOT 

If a matrix is rank-deficient by more than one, then its adjoint matrix is a zero matrix [18]. 
Therefore, all the elements of the adjoint matrix of 𝐀 are zero at a corank 2 actuation singularity. 
Let 𝐀∗ denote the adjoint matrix of 𝐀; that is, 

adj 𝐀 𝐀∗

𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗

𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗

𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗

𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗ 𝐴∗
 (47) 

At a corank 2 actuation singularity, we have 
𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 sin 𝛼 𝜃 𝜃 cos 𝜃 0 (48) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 cos 𝛼 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 𝑏 sin 𝛼 𝜃 cos 𝜃 cos 𝜃
𝑎 cos 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 0 

(49) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 sin 𝛼 𝜃 𝜃 cos 𝜃 0 (50) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 cos 𝜃 0 (51) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 sin 𝛼 𝜃 𝜃 sin 𝜃 0 (52) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 cos 𝛼 𝜃 sin 𝜃 sin 𝜃 𝑏 sin 𝛼 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃
𝑎 cos 𝜃 sin 𝜃 sin 𝜃 𝑎 cos 𝜃 sin 𝜃 sin 𝜃 0 

(53) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 sin 𝛼 𝜃 𝜃 sin 𝜃 0 (54) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 sin 𝜃 0 (55) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 cos 𝜃 0 (56) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 cos 𝜃 0 (57) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 cos 𝛼 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 𝑏 cos 𝛼 𝜃 sin 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑎 cos 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑎 cos 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 0 

(58) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 cos 𝜃 0 (59) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 sin 𝜃 0 (60) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 sin 𝜃 0 (61) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑏 sin 𝛼 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 𝑏 sin 𝛼 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃
𝑎 sin 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑎 sin 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 0 

(62) 

𝐴∗ 𝑎 𝑎 𝑎 sin 𝜃 𝜃 sin 𝜃 0 (63) 

By examining the above equations, the conditions under which corank 2 actuation singularities 
occur can be obtained as shown below. 
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It can be understood from equations (48) and (52) that 

𝜃 𝜃 𝛼  or 𝜃 𝜃 𝛼 𝜋 (64) 

It can be understood from equations (50) and (54) that 

𝜃 𝜃 𝛼  or 𝜃 𝜃 𝛼 𝜋 (65) 

It can be understood from equations (51) and (55) that 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (66) 

It can be understood from equations (56) and (60) that 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (67) 

It can be understood from equations (57) and (61) that 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (68) 

It can be understood from equations (59) and (63) that 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (69) 

Equations (64) to (69) are simultaneously satisfied when the following conditions (70) to (73) 
hold together: 

𝛼 0 or 𝛼 𝜋 (70) 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (71) 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (72) 

𝜃 𝜃  or 𝜃 𝜃 𝜋 (73) 

Equations (49), (53), (58) and (62) are also satisfied when conditions (70) to (73) 
simultaneously hold. Hence, it can be concluded that a corank 2 actuation singularity occurs 
when conditions (70) to (73) hold together. 
 
CONCLUSION 

In this study, corank 2 actuation singularities encountered in the inverse dynamics of a 3-PRR 
planar robot are investigated. If a matrix is rank deficient by more than one, then its adjoint 
matrix is a null matrix. By setting all the elements of the adjoint matrix of the associated singular 
matrix to zero, it is found that a corank 2 actuation singularity happens when conditions (70) to 
(73) simultaneously hold. 
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Özet: Günümüzde çocuk gelişimi ve çocukların her alanda eğitimi, üzerinde durulması 
gereken önemli bir konudur. Küçük yaşlarda verilecek doğru eğitimin yaşam boyu sağlıklı ve 
aktif bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunacağı, birçok araştırma ile ortaya konulmaktadır. 
İnce kas becerileri gelişmemiş veya geri kalmış çocukların gelişiminde ve eğitiminde yeni 
araçların geliştirilmesine ve kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Haptic Device (haptik kol) 
kullanılarak oluşturulacak simülasyon sistemleri eğitimin her alanında kullanılan ve 
öğrencinin gerçek durumu yansıtan durumlarda, bu gerçek durumun risklerini almadan sanal 
ya da yaparak deneyim kazandığı bir eğitim yöntemidir. Haptik kol ve simülasyon sistemleri 
eğitimin birçok alanında kullanıldığı gibi okul öncesi ince kas becerileri gelişmemiş 
çocukların eğitiminde de kullanılması büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada okul 
öncesi öğretime devam eden çocukların ince kas becerilerinin gelişiminde Haptik kol ile 
kurgulanmış eğitsel oyunların etkisi araştırılmış ve ilgili senaryolar oluşturularak sanal 
ortamlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile oyun temelli simülasyonlarla hazırlanan senaryolarla 
çocukların hem eğlenerek öğrenmesi hem de ince kas becerilerinin geliştirilmesine nasıl 
katkıda bulunabileceği gösterilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnce Kas Becerileri, Haptic Kol, Eğitsel Oyun 
 
Abstract: Today, child development and the education of children in every field is an 
important issue that needs to be emphasized. It has been demonstrated by many studies that 
the right education to be given at a young age will contribute to raising healthy and active 
individuals throughout life. There is a need to develop and use new tools in the development 
and education of children whose fine motor skills are underdeveloped or underdeveloped. The 
simulation systems to be created using the Haptic Device (haptic arm) is an educational 
method used in all areas of education and where the student gains experience in situations that 
reflect the real situation, without taking the risks of this real situation. Haptic Device and 
simulation systems are used in many fields of education, as well as in the education of 
children whose fine muscle skills are not developed in pre-school, it will be of great benefit. 
In this study, the effect of educational games designed with Haptic Device on the 
development of fine muscle skills of children attending preschool education was investigated 
and virtual environments were created by creating related scenarios. With the study, the 
scenarios prepared with game-based simulations have been shown how children can both 
learn by having fun and contribute to the development of fine motor skills. 
 
Keywords: Fine Motor Skills, Haptic Device, Educational Game 
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I. GİRİŞ 

Dünyanın birçok yerinde kabul edildiği üzere Türkiye’de de erken çocukluk dönemi 
çocukları için en uygun öğrenme yöntemi oyundur [1]. Bu dönemde çocukların her alanda 
eğitimi onların yaşam boyu sağlıklı ve aktif bireyler olmasında yardımcı olacaktır. Bugüne 
kadar yapılan araştırmalar çocukların eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. 
Bebeklik ve çocuk döneminde taklit, tanıma, yaparak ve yaşayarak eğitimin ve öğretimin 
gerçekleştiği en iyi etkinlik oyundur. Farklı yollarla ve farklı oranlarda olsa da her çocuk 
öğrenebilir. Çocuklar kendine özgü öğrenme yetenekleriyle ve kapasitesiyle dünyaya gelirler. 
Çocuklara verilecek eğitimde öğrenmeyi etkili ve verimli kılacak öğretim yöntemlerinin ve 
öğrenme süreçlerinin işlevsel hale getirilmesi gerekir [2].  

Her çocuğun eğitimi gibi motor (kaba-ince) gelişimi eksik kalmış ya da tamamlanmamış 
çocukların eğitimi de bir o kadar önemlidir. Bu tarz çocukların üzerinde fazlaca durulmalı ve 
ileride doğabilecek sıkıntılara karşı küçük yaşlardan itibaren verilen eğitim sayesinde hayata 
aktif katılmaları sağlanmalıdır.  

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocukların tablet, telefon, bilgisayar gibi 
cihazlara olan eğilimi fazlalaşmıştır. Hemen her çocuğun gerçek dünyadaki oyunlardan ziyade 
bu tarz cihazlarda yapılmış eğitsel oyunlara ilgi duyduğu gözlemlenmektedir. Çocukların bu 
ilgisi dijital dünyadaki eğitsel oyunun önemini ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışmada eğitimde oyunun önemi, okul öncesi dönemde ince kas becerileri gelişmemiş 
çocukların eğitimi ve haptik kol kullanılarak bu eğitime nasıl katkı sağlanacağı incelenmiştir. 
Öğrenciye kalem tutmasını, ağırlıkları keşfetmesi ve son olarak el koordinasyon dengesinin 
öğrenimine haptik kol ile hazırlanmış simülasyonlar ile nasıl katkı sağlanabileceği 
incelenmiştir.  

 
A. Eğitimde Oyunun Önemi 

Bebeklik ve çocukluk dönemine, gelişme ve hayata hazırlık dönemi olarak bakılabilir. 
Hayatın ilk yıllarında kendi bedeninden başlayarak genişleyen bir çerçeve ile çevresini fark 
etme, algılama, anlama, kullanma, düzenleme, yeniden tasarlama ve maalesef yok etme gibi 
etkinlikler birçok yolla yapılmaya başlanır. Bebeklik ve çocukluk dönemleri 
gözlemlendiğinde doğal yollardan birinin taklit ve tanıma deneyimlerine dayanan oyun 
olduğu anlaşılabilir [3]. Dünyaya gelen tüm insanların yaşam biçimi olan oyun, çocuklar için 
bir meslek olarak kabul edilebilir. Çocuklar tüm ihtiyaçlarını karşılarken oyunu kullanırlar. 
Bu sebeple her insan için ilk yaptığı doğal öğrenme yöntemidir.  

Farklı yollarla ve farklı oranlarda olsa da her çocuk öğrenebilir. Çocuklar kendine özgü 
öğrenme yetenekleriyle ve kapasitesiyle dünyaya gelirler. Çocuklara verilecek eğitimde 
öğrenmeyi etkili ve verimli kılacak öğretim yöntemlerinin ve öğrenme süreçlerinin işlevsel 
hale getirilmesi gerekir [2].  

Oyunun insanlığın varlığıyla beraber ortaya çıktığı varsayıldığında tarihsel süreçte 
yetişkinlerin çocuğa bakışı, ekonomik ve sosyal şartlar, doğal afetler, savaş ve benzeri 
felaketler gibi nedenlerle farklı bakış açılarıyla şekillendiği iddia edilebilir. İlk Çağ insanının 
genç kuşakların hayata hazırlanmasında iş kadar önemli gördüğü oyun, Orta Çağ’da işle 
bütünleşmiş hem çocuklar hem de yetişkinler için beceri kazanmaya, rahatlamaya ve dünyayı 
tanımalarına yardımcı olan bir uğraş olarak kabul edilmiştir. 18. yüzyıldan itibaren ve 
özellikle 19. yüzyılda sosyal bilinç gelişmiş ve çocukluk ve oyuna gelişimin önemli ve farklı 
bir yönü olarak bakılmaya başlanmıştır [4]. Günümüzde bilgi teknolojisi, dijitalleşme, 
simülasyon sistemleri ve sanal gerçeklikteki gelişmeler oyunu farklı boyutlara getirmiştir. 
Çocuklar küçük yaşta yaşadığı çevredeki fiziksel oyunlardan çok telefon, tablet ve 
bilgisayarlardaki oyunlara daha fazla ilgi duymaktadırlar.  

316



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

Çocukların teknolojik aletlere duyduğu bu ilgi ile dijital dünyadaki eğitsel oyunların önemi 
daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu oyunların hazırlanmasında simülasyon ve sanal gerçeklik 
sistemleri son zamanlarda oldukça yaygınlaşmıştır. 

  
B. Çocuklarda İnce Motor-İnce Kas Becerilerinin Geliştirilmesi 

Fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel gibi birçok boyutu bulunan çocuk gelişiminin en önemli 
boyutlarından biri de motor gelişimdir. Motor gelişim özünde hareket olan becerilerin 
kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir. 
Motor beceriler öğrenilmiş ve hedefe yönelik olarak birden fazla vücut parçasının hareketi ile 
gerçekleşir. Motor beceriler iki grupta incelenir. Bunlar kaba motor beceriler ve ince motor 
becerilerdir [5]. Kaba motor hareketler büyük kas ve gruplarının kontrol ettiği hareketler 
olarak tanımlanır (yürüme, koşma, atlama, yana kayma vb.). İnce motor beceriler ise hareketi 
gerçekleştirebilmek için birden çok küçük kas grubunun devreye girmesidir. İpe boncuk 
geçirme buna örnektir. Motor gelişimin süreçleri ve bu süreçte ortaya çıkan ürünleri bizlere 
çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu ürünlerde bireysel farklılıklar olacağı 
unutulmamalıdır. Bu bireysel farklılıklarda kalıtım, biyolojik faktörler ve çevresel etkenlerin 
olduğu bilinmektedir.  

Özel öğrenme güçlüğünde okuma yazma gibi becerilerin yanı sıra ince motor beceriler, 
denge ve motor-koordinasyonla ilgili çeşitli sorunlar görülmektedir. Özel öğrenme güçlüğü 
olan bireyler tekrarlandıkça otomatikleşmesi öngörülen motor becerilerde sorun yaşarlar. El 
tercihinde gecikir (sağ ve sol eli karışık kullanmak), yapboz, küpler, lego gibi oyuncaklarla 
oynamada zorlanırlar. Kalemi hatalı tutar, şekillerin çizimine yanlış yönden başlar, geometrik 
şekillerin çiziminde (modelden bakarak doğru kopya etme) güçlük yaşarlar. İnce motor 
becerilerin yanı sıra kaba motor becerilerde ve koordinasyonda (ritmik hareket etmek, el 
çırpmak, merdiven inip-çıkmak, sek sek oynamak, zıplamak, top atmak-yakalamak, ip 
atlamak ve bisiklet sürmek vb.) sorunlar yaşarlar. Bu bireylerin kazaya yatkın ve sakar 
(takılmak, sendelemek, düşmek, devirmek, düşürmek vb.) oluşları dikkat çekicidir. El yazıları 
bozuktur. Sağ ve solu karıştırırlar. Ayakkabı, kravat bağlamada, daha küçük yaşlarda düğme 
iliklemede ve yardımsız giyinmede zorlanırlar [6].  

Bu şekilde İnce Motor-İnce Kas Becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili birçok etkinlik ve oyun 
bulunmaktadır. Bu etkinlik ve oyunların sanal ortamda daha dikkat çekici ve merak 
uyandırarak olması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Senaryo ile kurgulanan, simülasyon 
sistemleri kullanılarak hazırlanacak oyunlar sayesinden bu öğrencilerin oyun oynaması, 
yaparak-deneyerek öğrenmesi ve ince kas – ince motor becerilerinin gelişmesine katkı 
sağlanabilecektir. 

 

C. Haptik Kol 

Haptik kol kullanıcının sanal ortamla etkileşiminde kullanılan, kullanıcıya kuvvet, titreşim 
ve hareketler uygulayarak bir dokunma deneyimi oluşturan teknolojik bir cihazdır. 
Kullanıcılar bu kol ile sanal ortamdaki nesnelere dokunduğunda gerçek ve somut hissederler. 
Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan bu sistem yapılması zor ve karmaşık durumlarda 
kullanıcıya sanal ortamda deneyim kazandırmaktadır. Özellikle eğitim, sağlık ve mühendislik 
alanlarında kullanılan bu sistem kullanıcılara yaparak, deneyerek öğrenmeyi mümkün 
kılmaktadır.  

Sanal gerçeklik ortamlarında haptik aygıtların kullanımı uygulamalara farklı bir boyut 
kazandırmaktadır. Özellikle tıp alanında kullanımı giderek artmaktadır [7]. Haptik cihazlar 
simülasyon ve mekanik kısmı olmak üzere kullanıcı ile iletişimi sağlanmaktadır. Kullanıcının 
cihaz ile verdiği mekanik sinyaller işlenerek kullanıcıya geri dönmektedir. Kullanıcı, gelen bu 
sinyal ile sanal nesneye gerçekten dokunduğunu geribildirim ile hissetmektedir.  
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Bu bilgilere dayanarak sanal ortamlarda yapılan çalışmalarda gerçek ortamlar 3B olarak 
modellenir ve simüle edilir. Gerçek ortamlarda pratikte öğrenmenin ve uygulamanın zor veya 
pahalı olduğu durumlarda veriler sanal ortamda işlenerek öğrenme gerçekleştirilir ve gerçek 
uygulamalar için deneyim kazanılır. Örneğin bir tıp öğrencisinin cerrahi eğitiminde 
simülasyon önemli bir öğrenme aracı olabilmektedir [7]. Hastanın operasyon öncesi ve 
sonrası durumlarını analiz etme, ortaya çıkabilecek faktörleri önceden görebilme imkanı bu 
yolla sağlanabilmektedir. Tıp alanında olduğu gibi havacılıkta da pilotların uçuş eğitimlerinde 
simülasyonlar ile öğrenme gerçekleştirilmektedir.  

Kullanıcının Haptik teknolojisiyle dokunsal anlamda kurduğu iletişimle, sanal ortama 
müdahale edilebilmektedir. Müdahaleler sonucunda değişen sanal ortam bileşenleriyle ilgili 
bilgiler, dokunsal geribildirimlerle kullanıcıya iletilmektedir. Haptik teknolojisi simülasyon 
arayüzüyle de kullanıcıya işitsel, görsel ve metinsel geribildirimler vermektedir. Kısacası 
Haptik teknolojisi hem veri giriş hem de veri çıkış cihazı olarak çalışmakta, insan-bilgisayar 
etkileşimini sağlamaktadır [8].  

Haptik kol ince kas becerileri gelişmemiş öğrencinin eğitiminin çoğu aşamasında dokunma 
ve geri bildirim verebilecektir. Bu sayede kalem tutma ve çizgi çalışmalarının doğru yapılıp 
yapılmadığı, el koordinasyon dengesi sağlanmasında, ağırlıkları kavrayıp sınıflama 
yapabilmesine ve en önemlisi öz bakım becerilerine katkı sağlamasını sağlayacak önemli bir 
cihaz olma özelliğine sahiptir.  

 
D. Eğitimde Haptik Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Çalışmalar 

Tıp, eğitim, sağlık ve mühendislik alanları başta olmak üzere birçok alanda Haptik 
Teknolojisinden yararlanılmıştır. Eğitim alanında da Haptik kol ve simulasyon kullanılarak 
birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan önemli olanları şunlardır:  

Referans [9] bildirdiğine göre, görme engelli öğrencilerin matematik öğretimi için Haptik 
arayüzü geliştirmişlerdir. Referans [10] bildirdiğine göre, görme engelli öğrencilerinin 
elektrik devrelerini öğrenmelerini sağlamak için web tabanlı bir Haptik arayüzü 
tasarlamışlardır. Referans [11] bildirdiğine göre, kuvvetler ve alanların öğrenilmesinde 
dokunsal algının rolünü araştırmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kavramların zihinde 
yapılandırılmasında sanal ortamda bireylere uygulanan kuvvetlerin etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Referans [12] bildirdiğine göre, atomik orbitaller üzerine yoğunlaşmışlardır. Üç 
boyutlu modelleri kullandıkları görsel özelliklere sahip ve Haptik teknolojisiyle desteklenen 
bir simülasyon geliştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin konuları zihinlerinde 
ilişkilendirmekte ve yapılandırmakta yaşadıkları zorluklar yerini somut, doğru ve eksiksiz 
kavramlara bırakmıştır.  

Referans [13] bildirdiğine göre, Haptik teknolojisinin biyoloji öğretiminde akademik 
başarıya etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda Haptik teknolojisiyle geribildirimler alan 
öğrencilerin daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Referans [14] bildirdiğine göre, dokunsal 
duyunun öğrenme üzerine etkisini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda 
dokunsal geri bildirimlerin öğrencilerin kavramları tanımlamasında etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Referans [15] bildirdiğine göre,, ilköğretim öğrencilerinin basit makineleri 
öğrenmeleri için Haptik teknolojisinden yararlanılan yazılımlar geliştirmişlerdir. Çalışma 
sonucunda Haptik teknolojisinin basit makinelerle ilgili kavramların daha derinlemesine 
öğrenilmesine katkısının olduğu ortaya çıkmıştır. Referans [16] bildirdiğine göre, Haptik 
teknolojisinin beşinci sınıf öğrencilerinin yerçekimi, kütle, kuvvet ve hareket kavramlarını 
öğrenmelerine etkisini araştırmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin uygulamalarda 
ön teste göre daha farklı ve açıklayıcı bilgiler verdikleri tespit edilmiştir. Referans [17] 
bildirdiğine göre, görsel ve dokunsal dönüt verebilen Haptik teknolojisinin performans ve 
başarıya etkisini deneysel bir çalışmayla araştırmışlardır. Analizler sonucunda sistemin 
öğrencilerin muhakeme yeteneklerini gelşiştirdiğini ve kuvvet geribildiriminin konuyu 
anlamalarını kolaylaştırdığını belirlemişlerdir. Referans [18] bildirdiğine göre, öğrenme 
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özürlü bireylere pozitif ve negatif sayıları öğretebilmek amacıyla Haptik teknolojisinden 
yararlanmışlardır. Referans [19] bildirdiğine göre, Haptik teknolojisinin işbirlikçi e-öğrenme 
ortamlarında kullanımı için önerilerde bulunmuşlardır.  

 
II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Senaryolar  

Farklı becerileri geliştirmeyi hedefleyen 3 farklı senaryo tasarlanmıştır. Birincisinde çizgi 
çalışması hedef alınmıştır. Kullanıcının başlangıç noktasına gelerek belirtilen çizgi paterni 
dışarısına çıkmadan sondaki bitirme noktasına ulaşması amaçlanmıştır. Bitirme noktasına 
ulaşması halinde kullanıcı, bir sonraki paterne geçmektedir. İkincisi ise farklı ağırlıklardaki 
cisimleri ağrılıklarına göre sıralayıp ağırlıklarına göre istenilen kutucuğun içerisine 
bırakılmayı hedef alan bir senaryodur. Son senaryoda ise el-göz koordinasyonun geliştirilmesi 
için dizayn edilmiş 3 boyutlu bir ortamda belirli bir patern izleyerek sonda bulunan bitirme 
noktasına gelerek bölümü bir miktar daha zorlaştırmayı amaçlayan bir senaryo ortamıdır. 
 
B. Donanım  

Kullanılan haptik cihaz 3 serbestlik derecesinde kuvvet geri bildirimi sağlayabilmektedir. 
512 CPR çözünürlüğünde hassasiyet gösteren enkoderler direkt olarak motor miline entegre 
kullanılmıştır. Yaklaşık 20 * 30 * 35 cm boyutlarında yer kaplayan haptik cihaz, içerisinde 
barındırdığı 32 bit işlemci ve yüksek frekanslarda çalışan motor sürücüleri ile motorları 
kontrol etmektedir. 

 
C. Kullanılan Teknolojiler  

Çalışmada senaryoların dizaynı ve fizik hesaplamaları için Unity3D oyun motorunun 
2021.3.13f1 sürümü kullanılmıştır. Aynı zamanda senaryo içerisindeki katı cisimlerin 
modellenmesi için ise ücretsiz olarak sunulan blender modelleme ortamı kullanılmıştır. 

 
D. Sanal Ortam  

   Haptik kol, Unity3D oyun motoru ve blender modelleme kullanılarak oluşturmuş 
olduğumuz sanal ortamda öğrenci etkileşimi en üst seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Haptic 
Device (Haptik kol)’ un akış diyagramı Şekil 1’de sunulmuştur. Senaryoların kullanımı için 
üretilen haptik kol Şekil 2’de gösterilmiştir. Çizgi çalışmalarında kullanılacak aparat ile 
birlikte haptik kol Şekil 3’te gösterilmiştir. Oluşturulan sanal ortamın ana ekran görüntüsü 
Şekil 4’te gösterilmiştir. Sanal ortamımızda 3(üç) adet uygulamamız vardır. Bunlardan ilki, 
çizgi çalışması olup ekran görüntüsü Şekil 5’te gösterilmiştir. İkinci uygulamamız ağırlık 
çalışması olup ekran görüntüsü Şekil 6’da gösterilmiştir. Son uygulamamız ise el 
koordinasyon uygulaması olup ekran görüntüsü Şekil 7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Haptik Kol Akış Diyagramı. 
 
 

 
Şekil 2. Senaryoların kullanımı için üretilen haptik kol. 

 

    
Şekil 3. Çizgi çalışmalarında kullanılacak aparat ile birlikte haptik kol. 
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Şekil 4. Oluşturulan sanal ortamın ana ekran görüntüsü. 

 

 
Şekil 5. Çizgi çalışması ekran görüntüsü. 

 

 
Şekil 6. Ağırlık sınıflandırma uygulaması ekran görüntüsü.  
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Şekil 7. El koordinasyonu uygulaması ekran görüntüsü. 

 
III.  SONUÇLAR 

Bu araştırmayla okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere, öğrencinin Haptik kol ile 
etkileşimde bulunduğu senaryolarla hazırlanacak eğitsel oyun sayesinde öğrenci gerçek 
hayattaki gibi yaparak ve deneyerek öğrenebilmesi kurgulanmıştır. Özellikle ince kas 
becerileri gelişmemiş çocukların eğitimine büyük fayda sağlayabileceği araştırılmıştır. 
Senaryolarımız oyun temelli kurulmuş ve 3B modelleme ile simüle edilerek öğrencinin 
dikkati çekilerek öğrenme isteğini de arttırılmıştır.  
İlk uygulamamızda, Haptik kol’a kalem tutma aparatı eklenerek öğrencinin kalemi doğru 

tutması sağlanarak çizgi çalışmaları yapılmıştır. Haptik Kol’ a eklenen kalem ve çizgi 
çalışmaları için kullanılacak apart Şekil 8’de gösterilmiştir. Çizgilerin üzerinden giderken 
haptik kol çizgilerin dışına çıkmaması için öğrenciye kuvvet uygulamıştır. Bu sayede 
öğrencinin, kalemi doğru tutarak yazı yazması sağlanmıştır. Çizgi çalışmalarının örnekleri 
Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 8. Haptik kol’a eklenen kalem ve çizgi çalışmaları için eklenen aparat. 
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Şekil 9. Çizgi çalışması uygulaması 1. örnek. 

 
Şekil 10.  Çizgi çalışması uygulaması 2. örnek.   

 
İkinci uygulamamızda öğrenciye farklı büyüklükte ve ağırlıklardaki nesneleri hissetmelerini, 

farklı büyüklükte ve farklı ağırlıklardaki küpleri sanal ortamdaki ağırlıklarına göre sınıflaması 
yaptırılmıştır. Ekran görüntüsü Şekil 11’de gösterilmiştir. Haptik kol ağırlıklarına göre baskı 
uygulayabildiğinden öğrenci nesnelerin ağırlıklarını hissetmiş ve onları ağırlıklarına göre 
sınıflayabilmiştir. Öğrencinin bu sayede ağırlık kavramını ve öz bakım becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 11.  Ağırlık sınıflandırılması uygulaması ekran görüntüsü. 
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Üçüncü uygulamamızda öğrenci belirli bir yolu cismi çizgilere temas ettirmeden geçirmesi 

yaptırılmıştır. Bu sayede hareket ettirilen cisim çizgilere temas ettiğinde Haptik Device 
(Haptik kol) titreşim veya kuvvet uygulayacağından öğrencinin el koordinasyon dengesinin 
geliştirilmesine katkı sağlanabilmiştir. El koordinasyon uygulamasının ekran görüntüleri Şekil 
12 ve Şekil 13’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 12.  El koordinasyon uygulaması 1. örnek. 

 

 
Şekil 13.  El koordinasyon uygulaması 2. örnek. 

 
IV.  TARTIŞMA 

Sonuç olarak okul öncesi eğitimde önemli yeri olan ince kas becerileri gelişmemiş 
çocukların eğitimi, hayata hazırlanması ve kendilerine olan güvenlerinin arttırılması oldukça 
önemlidir. Bu nedenle okul öncesi dönemde ince kas becerileri gelişmemiş çocukların 
eğitiminde simülasyon, haptik kol ve oyun temelli sistemlerinin kullanımı ile eğitim ve 
becerileri ekleyerek, öğrenciye yaparak öğrenme ortamı oluşturarak, öğrenimi eğlenceli hale 
getirerek, öğrenimi doğru yapana kadar tekrar edebilme fırsatı vererek, hayat boyu 
kullanacağı becerilerin kazandırılması gibi özellikler kullanılması oldukça önemlidir. Okul 
öncesi eğitimde simülasyon, 3B modelleme ve haptik kol kullanımı oldukça sınırlıdır. Bu 
sebeple simülasyon, haptik kol ve oyun temelli sistemlerin geliştirilmesi ve okul öncesi eğitim 
başta olmak üzere eğitimin her alanında kullanılması oldukça önemli görünmektedir. 
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Özet: Kanser, araştırmacıların uzun sürelerden beri yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için çaba 
sarf ettikleri, birçok canlı türünde de görülebilen patolojik bir olgudur. Kanser, genetik veya 
çevresel faktörler gibi birçok etmene bağlı olabilmektedir. Hasar gören deoksiribonükleik asit 
(DNA), hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine, bölünmesine ve proliferasyonuna yol 
açtığında bu durum kanser olarak tanımlanır. Günümüzde kanser, dünyadaki ölümcül 
hastalıklar sırasında ikinci sırada yer almaktadır ve her yıl yaklaşık 14 milyon yeni vaka tespit 
edilmektedir. Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi girişimler, immünoterapi gibi geleneksel 
yöntemlere ek olarak, bakterilerin de kanser tedavisinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. 
Bakterilerin kanser tedavisinde kullanılabileceği fikri şaşırtıcı bir şekilde, yeni bir fikir olmayıp 
19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Klasik yöntemlerin dışına çıkabilmiş olan bakterilerin kanser 
tedavisinde kullanılabilmesi fikri, ufuk açıcı niteliktedir. Öyle ki bazı kanser tiplerinde özellikle 
sadece bakterilerden faydalanılmaktadır. Her bakterinin kendisine özgü ürettiği metabolitler, 
farklı kanser hücre hatlarına karşı farklı sitotoksik etki ve mekanizmalalarla etkileşime 
girmektedir. Gerekli genetik mühendisliği uygulamalarıyla, bakterilerin bir vektör olarak 
kullanılabilmesi, sitotoksik aktivitesi olduğu bilinen bir metabolitinin daha fazla eksprese 
edilmesi ve virülans özelliklerinin çıkarılmasıyla in vivo çalışmalarda uygulanması, 
bakteriyoterapinin etkinliğini daha da arttırmaktadır. Bu bildiride bakterilerin metabolitleri 
arasında değinilen metabolitler; bakteriyal toksinler, bakteriyal peptidler, bakteriyosinler ve 
bakteriyal enzimlerdir. Bunlara ek olarak bakteriyal polisakkaritlerin de antikanser etkisinin 
olduğu gözlemlenmiştir. Tümör hücrelerine karşı uygulanan bakteri kaynaklı moleküller temel 
olarak hücreleri apoptoza ya da nekroza uğratarak etkinlik gösterebilir ve bunun sonucunda 
çeşitli tümör supresör genlerin ifadesini arttırabilir ya da kansere bağlı sinyal yolaklarını ve 
hücre proliferasyonunu inhibe edici özelliklerle tümör hücreleriyle savaşabilirler. Ayrıca 
bakteriler çeşitli inovatif transport sistemleri ile hedeflenen patolojik bölgeye, ilaçları daha 
etkin bir şekilde taşıyabilip, tedavide verimi arttırabilirler. Bakterilerin tüm bu özelliklerinden 
faydalanarak, doğru zamanda doğru özelliklerin uygun hedef hücreye yönlendirilmesi ile çok 
daha etkin tedaviler sunulabileceği düşünülmektedir. Gelişmekte olan literatür sayesinde kanser 
tedavisinde bakteriyoterapi, ileride tıp alanında sıklıkla tercih edilebilecek bir terapi yöntemi 
olarak karşımıza çıkabilmeye adaydır.  

Anahtar Kelimeler: Kanser, Bakteriyal metabolitler, Bakteriyoterapi  

Abstract: Cancer is a pathological phenomenon that can also be seen in many living species, 
where researchers have been striving to develop new treatment methods for a long time. Cancer 
can be due to many factors, such as genetic or environmental factors. When damaged 
deoxyribonucleic acid (DNA) leads to uncontrolled growth, division and proliferation of cells, 
this is defined as cancer. Today, cancer ranks second among deadly diseases in the world, with 
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about 14 million new cases detected each year. In addition to traditional methods such as 
chemotherapy, radiotherapy, surgical interventions, immunotherapy, it is understood that 
bacteria can also be used in the treatment of cancer. The idea that bacteria could be used to treat 
cancer is surprisingly not a new one but dates back to the 19th century. The idea that bacteria, 
which have gone beyond classical methods, can be used in cancer treatment is eye-opening. 
Surprisingly in some types of cancer, only bacteria are used. The metabolites produced by each 
bacterium interact with different cytotoxic effects and mechanisms against different cancer cell 
lines. With the necessary genetic engineering applications, the use of bacteria as a vector, the 
further expression of a metabolite known to have cytotoxic activity, and its application in vivo 
studies by removing its virulence properties further increase the effectiveness of 
bacteriotherapy. The metabolites mentioned among the metabolites of bacteria in this 
declaration are; bacterial toxins, bacterial peptides, bacteriocins and bacterial enzymes. In 
addition, bacterial polysaccharides have been observed to have anticancer effects. Bacteria-
derived molecules applied against tumor cells can act primarily by apoptosis or necrosis of the 
cells and, as a result, increase the expression of various tumor suppressor genes or fight tumor 
cells with inhibiting properties related to cancer-related signaling pathways and cell 
proliferation. In addition, bacteria can carry drugs to the targeted pathological area more 
effectively with various innovative transport systems and increase the efficiency in treatment. 
By taking advantage of all these properties of bacteria, it is thought that much more effective 
treatments can be offered by directing the right features to the appropriate target cell at the right 
time. Thanks to the developing literature, bacteriotherapy in cancer treatment is a candidate to 
emerge as a therapy method that can often be preferred in the medical field in the future. 

Keywords: Cancer, Bacterial metabolites, Bacteriotherapy  

1. GİRİŞ 

Kanser, insanlık tarihinde uzun zamanlardır bilinen ve günümüzde insanlık açısından büyük 
bir bir halk sağlığı tehdidi haline gelmiş önemli patolojik bir bulgudur. Kanserin ortaya çıkışı, 
genetik veya çevresel faktörler gibi birçok etmene bağlı olabilmektedir[1]. Hasar gören 
deoksiribonükleik asit (DNA), hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine, bölünmesine ve 
proliferasyonuna yol açar [2]. Bu durumu takiben, kanserin meydana geldiği bölgeden farklı 
bölgelere sıçraması (metastaz) görülür ve bu dereceye ulaşmış bir kanser büyük oranda 
ölümcüldür [3]. Bugün kanser, dünyadaki ölümcül hastalıklar sırasında ikinci sıradadır ve her 
yıl yaklaşık 14 milyon yeni vaka tespit edilmektedir [4]. Kanseri tedavi etmek için sıklıkla 
uygulanan klasik tedavi yöntemleri vardır. Bunlar başlıca; cerrahi girişimle kanserli dokunun 
alınması, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi yöntemlerdir [5]. Bu yöntemler sıklıkla 
uygulanan tedavi yöntemleri arasında olsada, çoğu zaman yeterli olmayabilir. Son yıllarda, 
araştırmacılar kanser üzerine tedavi açısından farklı arayışlara girmişlerdir. Bu farklı 
arayışlardan ortaya çıkmış olan fikirlerin birisi de bakterilerin veya onların metabolitlerinin 
kanser tedavisinde kullanılabilmesi fikridir [6]. Her ne kadar bakterilerle kanser tedavisi yeni 
bir fikir gibi görülsede, ilk uygulamaları 1890 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bir kemik cerrahı 
ve kanser araştırmacısı olan William Coley, Streptococcus pyogenes ve Serratia marcescens 
bakterilerinin karışımı olan solüsyonu yaklaşık 1000 hasta üzerinde denemiştir ve 30 tanesinin 
tamamen tedavi olduğunu gözlemlemiştir [6].  

Bakteriyoterapi, kabaca bir hastalığın bakteriler aracılığıyla tedavi edilmesini tanımlar ve bu 
başlık çatısının altında yer alan Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu (FMT), bakteriyoterapinin 
en sık kullanıldığı uygulamalardandır. Ancak bu bildiride bakteriyoterapinin sadece kanser 
üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. 
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2. KANSER TEDAVİSİNDE BAKTERİLER VE KULLANIMLARI 

Araştırmacılar, daha önceleri kanser terapisinde sıklıkla Clostridia, Serratia ve Streptococci 
cinsi gibi çeşitli bakteriler kullanmışlardır ancak günümüzde seçilen bakteriler, tümörleri 
bağlama kapasitelerine göre gerekli genetik modifiyeler yapılarak, enfeksiyöz gen bölgeleri 
çıkarıldıktan sonra kanser hücrelerine karşı uygulanmaktadır [7]. Her bakteri türünün kendine 
özgü metabolitleri ve toksinleri bulunduğundan dolayı, hedeflenen tümör hücresine karşı 
sitotoksik aktivite, bakteriden bakteriye değişkenlik göstermektedir. Doğada bakteriyal toksin 
ve metabolit varyasyonu sık olduğundan dolayı, kanser tedavisi için bakteriyoterapötik ajan 
olarak kullanılacak bakteri türü sayısı da fazladır. Bifidobacteria sp., Salmonellae sp. ve 
Clostridia sp. gibi bakteri türleri, tümör oluşturulmuş deney hayvanlarında sıklıkla tercih edilen 
bakteriler arasındadır [7]. Son çalışmalar, bakterilerin genetik modifiye edilmiş şekilde tümör 
hücrelerine uygulandığında, normal dokulara oranla tümörlü dokularda çok daha hızlı invazyon 
gösterdiğini ortaya koymuştur [7]. Araştırmacılar, anaerobik bakterilerin bu yöntemde daha 
faydalı olabileceğini keşfetmişlerdir. Bunun temel sebebi ise, anaerob bakterilerin oksijen 
varlığında dormans halde kalıp normal dokulara zarar vermemesi ve tümör oluşumu gibi 
mikroçevresel şartların oluştuğunda (hipoksik ortam, solid tümör gelişimleri) sadece tümör 
hücrelerinde invazyon yapmalarından kaynaklanmaktadır [8]. Bakteriyal ajanların her ne kadar 
tümörlere karşı etkinliği gözlemlense de, genel olarak tek başlarına kanser tedavisi açısından 
yetersiz kalabilmektedirler. Bakteriyal tedaviyi daha etkin hale getirebilmek açısından, 
bakteriler veya metabolitlerinin, uygun kemoterapötik ilaçlarla beraber kombine edilmesi, daha 
etkili bir yöntem olarak görülebilir. Kanser tedavisinde, potansiyel olarak tümör çevresinde 
yoğunca kolonize olma ve tümörü temizleme konusuda etkin olduğu bildirilen bazı bakteriler 
arasında, Lactococcus, Shigella, Listeria, Vibrio ve Escherichia gibi bakteri cinsleri de vardır 
[7]. Aerobik ve patojen bir bakteri türü olan Mycobacterium bovis türünün, attenue edilmiş bir 
suşu olan Bacillus-Calmette-Guérin suşu, (BCG) kas-invaziv olmayan mesane kanserinde 1970 
yıllarından beri bir tedavi seçeneği olarak uygulanmaktadır ve yüksek riskli kas-invaziv 
olmayan mesane kanserinde FDA tarafından onaylanmış tek ajandır [9]. Salmonella 
typhimurium isimli bakteri türünün attenue edilmiş bir suşu da, birçok kanser türünde etkili bir 
ajan olarak bildirilmiştir [10].  

Bakterilerin kanser tedavisinde kullanımı, hem bakterileri doğrudan hem de onların 
metabolitlerininin kullanımlarını ifade etmektedir. Bakterilerin kanser tedavisinde kullanımı 
genel olarak bir ilaca taban oluşturacak şekilde doğrudan kombinasyonlarını, bakteriyal 
metabolit ve ilaç kombinasyonlarını ya da ilaç aracılığıyla bakterilerin vektör olarak 
kullanılabileceği durumları tanımlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki uygulamalar öncesinde 
genetik mühendisliği yöntemleri ile bu bakterilerin virülans özelliklerinin çıkarılması, 
sitotoksik aktivite etkeni olduğu bilinen maddelerin daha fazla ifade edilmesini sağlamak 
amacıyla genetik müdahalelerin yapılması ya da tümör supresör etkinlik sağlayacak vektör 
proteinlerin moleküler klonlama yöntemleri ile bakteriye kazandırılmış olması önem arz 
etmektedir [8]. Bu kısımda sıkça bahsedilen bakteriyal metabolitleri daha da detaylandıracak 
olursak burada kast edilen metabolitler; bakteriyal toksinler, bakteriyal peptidler, 
bakteriyosinler ve bakteriyal enzimlerdir. Kanser tedavisi için tüm bu alt sınıflandırmaları göze 
alırsak, tedavide uygulanan bu kısımda da her biri bildirilmemiş birçok bakteri türü olabileceği 
anlaşılmaktadır. 

3. BAKTERİLERİN KANSER TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ 

Kanserin meydana gelişine ve bu sürecin engellenmesine bakıldığında çeşitli genler, 
enzimler ve proteinler görülmektedir. Kanserin oluşumunu sağlayan genler genel olarak 
onkogenler olarak sınıflandırılırken, kanser oluşumunu engelleyen genlere ise tümör supresör 
genler denilmektedir [11]. Bununla birlikte kansere karşı savaşan ve immün sistemde önemli 
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yeri olan, T-hücreleri, makrofajlar, doğal katil hücreler ve dendritik hücreler bulunmaktadır [6]. 
Tümörlü hücreye invazyon yapmış olan bakteriler, genetik klonlama yöntemiyle modifiye 
edilmiş olup yukarıda sayılan immün sistem elemenlarının indüklenmesini sağlayan 
molekülleri vektör olarak ortama taşıyabilir ve immün sistem elemanlarının konsantrasyonunun 
artmasıyla birlikte tümörler baskılanabilir [6]. Bununla birlikte bakteriler kanserle, kanserli 
hücrelerin metabolizması için gerekli olan besinleri azaltmalarıyla, nekrotik ve solid tümörlerin 
yerleştiği hipoksik ortamlarda üremeleriyle, kemoterapötikleri tümörlü bölgeye 
ulaştırmalarıyla, metabolitlerini salgılayarak kanseri inhibe etmeleriyle ve kanser üzerinde 
biyofilm oluşturmaları gibi yöntemler ile savaşırlar [12]. Sitotoksik aktivitesi gerek 
metabolitleri gerek kendi yaptığı biyofilm formasyonları ile etkili olduğu bilinen bir bakterinin, 
ayrıca bir ilaç taşıyıcı vektör olarak tümörlü bölgeye ulaşıp salgı yapması, tedavi açısından çok 
daha etkin bir sonuç sunabilir. Çoklu sitotoktik aktivite kombinasyonunun (ÇSAK) pozitif bir 
fayda sağlaması durumunda, bunun sebebi kansere karşı birden fazla sitotoksik aktitenin tek 
seferde kullanılacak olması gücünden kaynaklanacaktır. 

4. BAKTERİYAL METABOLİTLER VE SİTOTOKSİK ETKİLERİ 

Bakteriyal metabolitler, temel olarak bakterilerin metabolizmalarının ürettiği her türlü ürünü 
tanımlamaktadır. Bu ürünler arasında bakterilerin hayatta kalmasını sağlayacak çeşitli 
moleküller vardır. Örneğin, bir bakteriyosinin, belirli bir bakteri suşunun diğer suşlara karşı 
savunma sağlayarak antibiyotik özelliği bulundurması, bu maddeleri sentezleyen bakterilerin 
bir metabolitidir [13]. Araştırmalar, bakteriyal metabolitlerin çeşitli tümör hücre hatları 
üzerinde sitotoksik aktiviteleri olduğunu göstermiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi, 
bakteriyal metabolitler bu bölümde de; bakteriyal toksinler, bakteriyal peptidler, 
bakteriyosinler ve bakteriyal enzimler olarak ele alınacaktır. 

4.1. Bakteriyal Toksinler 

Bakteriyal toksinler, bakteriler tarafından üretilen ve hedeflenen doku ya da hücre yapısını 
bozarak enfeksiyon meydana getirebilen metabolitlerdir. Çalışmalar, bazı bakteriyal 
toksinlerin kanser tedavisi açısından büyük bir potansiyel gösterdiğini bildirmektedir [14]. 
Corynebacterium diphtheria isimli bir bakteri türünün ekzotoksini olan difteri toksini, heparin 
bağlayıcı EGF-benzeri büyüme faktörüne bağlanarak antikanser aktivite göstermektedir. 
Difteri toksininin kanser hücresi üzerindeki rolü, hücre büyümesini baskılamak, anjiyogenezi 
azaltmak ve apoptozu indüklemektir [15]. Başka bir bakteriyal toksin olan, botulunium 
nörotoksin tip A (BoNT-A), Clostridium botulinum tarafından sentezlenir. Bakteriyal bir 
metabolit olan BoNT-A, antikanser özelliği bildirilmiş farklı bir bakteriyal toksindir. Bu 
toksin, tümörlü hücrelere penetre olduktan sonra, SV2 reseptörlerine bağlanarak aktivite 
gösterir. SV2 reseptörlerine bağlanan molekül, apoptozdan sorumlu, Kaspaz-3 ve Kaspaz-7 
aktivitelerini indükleyerek hücre proliferasyonunu yavaşlatır [16]. Pseudomonas aeruginosa 
tarafından üretilen bakteriyal bir toksin olan Pseudomonas ekzotoksini A ve ekzotoksin T 
moleküllerinin, kanser hücre hatlarında apoptozu indükleme açısından oldukça etkili oldukları 
gözlemlenmiştir [17]. Escherichia coli bakterisinin bazı alt suşlarında verotoksin-1 ya da şiga 
toksini olarak bilinen bazı bakteriyal toksinler üretilir. Bu toksinin antikanser özelliği 
gösterdiği bildirilmiştir ve bu etkiyi tümörlü hücrenin döngüsünü, fragment yapısını ve p53 
gibi proteinlerin ekspresyon düzeylerini değiştirerek yaptığı bilinmektedir [18,19]. 
Clostridium perfringes bakterisine ait olan enterotoksin molekülü, antikanser açısından 
potansiyel olarak etkili olduğu bildirilen başka bir toksindir. Bu toksin tümör hücresinin 
porlarında formasyon yaparak klaudin tetikleyicilerine bağlanarak görev yapar [8]. Listeria 
monocytogenes bakterisinin toksini olan listeriolizin O maddesi, çeşitli kanser hücre hatlarında 
denenmiş ve antikanser özelliği olan ayrı bir bakteriyal toksin olarak bildirilmiştir. Bu molekül 
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etkisini, hücre proliferasyonunu, anjiyogenezini ve metastazını yavaşlatarak etki 
göstermektedir [20]. Genel olarak bakıldığında, birçok bakteri türünün ürettiği toksinler, tümör 
hücreleri üzerinde sitotoksik aktivite göstermektedir. Literatüre daha fazla katkı sunmak için 
farklı bakteriyal toksinler ve farklı hücre hatlarının test edilmesi, bilgi çeşitliliği ve olası daha 
yüksek sitotoksik etkileri keşfetmek açısından elzemdir. 

4.2. Bakteriyal Peptidler 

Bakteriyal peptidler, bazı bakteriyal enzimler tarafından sentezlenen sekonder 
metabolitlerdir. Bakteriyal peptidlerin birkaç kanser hücre hattında sitotoksik aktivitesi 
gözlemlenmiştir, bununla birlikte bakteriyal peptidlerin antimikrobiyal ajan olarak da etkili 
moleküller olduğu bilinmektedir [21]. Burada kullanılan peptidlerin ribozomal olmayan türde 
olması ayrıca önemlidir çünkü bu moleküller normal kemoterapötik ajanlarla kıyaslandığında 
daha az yan etkiye sahiptir [8]. Birçok çalışma, bakteriyal peptidlerin tümör hücrelerini farklı 
mekanizmalarla baskıladığını göstermiştir. Bunlar, apoptozun indüklenmesi ya da tümör 
gelişiminin engellenmesi, anjiyogenezin önlenmesi, VEGFR2 tirozin kinaz, fokal adhezyon 
kinaz, AKT, temel fibroblast büyüme faktörü, ve PI3K gibi tümör sinyal yolaklarının 
engellenmesi, hücre döngüsünün bozulması, kaspaz bağımlı ya da bağımsız yolakların 
kullanılarak apoptozun indüklenmesi şeklindedir [22–24]. Bakteriyal peptidlerden birisi olan 
azurin-p28, sitotoksik aktivite açısından büyük umutlar vaat etmektedir. Azurin peptidinin 
kaynağı olan mikroorganizma P. aeruginosa bakterisidir. Bu peptidin özellikle beyin tümörüne 
karşı geriletici etkisi olduğu bilinmektedir ve glioma hastalarında FDA tarafından onaylanmış 
tedavi olarak kullanılmaktadır [23]. Yine P. aeruginosa kaynaklı olan p28 peptidi, birçok 
kanser hücre hattında denenmiş olup hücre içerisinde p53, p63, p73 gibi tümör baskılayıcı 
genlerin ifadesini arttırarak etkinlik göstermektedir ve ayrıca tümör sinyal faktörlerini 
engellemektedir [22, 23]. Bunlara ek olarak, lusentamisin, entap, pep27anal2, proksimisins, 
HPRP-A1, padanamid A/B, turgensin A/B, Brevenin-2R gibi birçok bakteriyal peptidin farklı 
hücre hatlarında antikanser özellikleri rapor edilmiştir [6]. Bakteriyal peptidlerin genel olarak 
hangi mekanizmayla sitotoksik aktivite gösterdiğine bakıldığında, p53, p63, p73 gibi 
transkripsiyon faktörlerini indükleyerek apoptoza yol açmaları, tümör sinyal yolaklarını 
(VEGFR-2, Akt, FAK gibi) baskılamaları gibi özellikler sıklıkla bakteriyal peptidlerin tercih 
ettiği gözlenen sitotoksik aktivite yollarıdır [21–24]. 

4.3. Bakteriyosinler 

Bakteriyosinler, bakterilerin kendilerini diğer suşlara karşı savunma amaçlı ürettiği 
moleküller olarak tanımlanır. Alt sınıfları olmak üzere kabaca dört sınıfa ayrılırlar ve her bir 
bakteriyosin sınıfının gerek yapıları gerek etki mekanizması diğerlerine göre değişkenlik 
gösterir [25]. Son çalışmalar, bakteriyosinlerin de kanser tedavisinde terapötik bir ajan olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. Bakteriyosinler kansere karşı, hücrelerin döngü 
mekanizmasını değiştirerek, 16SrRNA altbiriminden proteinlerin sentezini engelleyerek, 
nekroz sağlayarak, plazma membranında porlar oluşturarak, spesifik olmayan DNaz 
aktivitesini kullanarak, apoptozu indükleyerek, hücreyi küçülterek, kaspaz proteinlerini aktive 
ederek ve anjiyogenezi engelleyebilmek gibi birçok yol kullanabilmektedir [26–30]. Sitotoksik 
aktivite açısından çeşitli hücre hatlarında denenmiş ve önemli etkiler saptanmış bazı 
bakteriyosinlere bakıldığında, birçoğunun çeşitli kanser türlerinde önemli etkisi olduğu 
görülmüştür. Streptococcus bovis tarafından üretilen Bovisin HC5 isimli bir bakteriyosinin, 
insan karaciğer hücre hattı olan (HepG2) hücre hattında sitotoksik aktivite gösterdiği 
bildirilmiştir [26]. Başka bir bakteriyosin olan fakat yapı olarak Bovisin HC5 ile benzerlik 
gösteren Nisin A, ayrıca HepG2 hücre hattında etkinlik göstermiştir [26, 31]. Bu bakteriyosin 
Lactococcus lactis tarafından üretilmekle birlikte, etkisini hücre bütünlüğünü bozarak ve hücre 
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büyümesini durdurarak göstermektedir [31]. Bir başka bakteriyosin grubu olan pediosinler 
Pediococcus acidilactici MTCC 5101 ve P. acidilactici K2a2-3 gibi suşlardan elde edilir 
[32]. Pediosin, dalak lenfoblast hücre hattında (Sp2/O-Ag14), HepG2 hücre hattında ve insan 
kalın bağırsak adenokarsinom hücre hattında (HT29) sitotoksik aktivite açısından, hücre 
proliferasyonunu engelleyerek etkinlik göstermiştir [32, 33]. İnsan vajinal ekosisteminden 
izole edilen Lactobacillus fermentum HV6b MTCC 10770 suşunun ürettiği fermensitin HV6b 
bakteriyosininin, vasküler endotelyel hücrelerde apoptozu indükleyerek etkinlik gösterdiği 
gözlemlenmiştir [34]. Fermensitin HV6b bakteriyosininin, Sp2/O-Ag14 hücre hattında 
sitotoksik etki oluşturduğu ayrıca gözlemlenmiştir [34]. E. coli tarafından sentezlenen bir 
bakteriyosin olan kolisin E1, HT29 hücre hattında sitotoksik aktivite veren başka bir 
bakteriyosindir [35, 36]. P. aeruginosa 42A suşu tarafından üretilen piyosin S2, HepG2 hücre 
hattında, hücrelerin büyümesini engelleyerek sitotoksik aktivite göstermiş başka önemli bir 
moleküldür [29, 30]. Klebsiella pneumonia bakterisi tarafından üretilen mikrosin E492, HeLa, 
Jurkat, Ramos ve RJ2.25 hücre hatlarında apoptozu düşük, nekrozu ise yüksek 
konsantrasyonlarda indüklediği ve böylece farklı çeşit tümörlerde de sitotoksik aktivite 
oluşturduğu gözlemlenen bir bakteriyosindir [37]. Mikrosin E492’nin normal hücrelere etki 
etmeyip tümör hücrelerine özellikte etki etmesi de ayrıca önemlidir ve SW620 ile HT-29 kolon 
kanseri hücre hatları arasında kıyaslayınca HT29 hattına karşı daha etkili olduğu görülmüştür 
[38].  

Bu bölümden de anlaşılacağı üzere bakteriyosinlerin birçok farklı kanser hücre hattında 
sitotoksik aktivite yaptığı ve kemoterapötik ajan adayı olarak kombinasyon sistemlerle 
kullanılabileceği görülmektedir. 

4.4. Bakteriyal Enzimler 

Bakteriyal enzimler arasında yer alan arjinin deiminaz ve L-asparaginaz gibi enzimlerin 
çeşitli hücre hatlarında sitotoksik aktivite yaptığı gözlemlenmiştir [39, 40]. Arjinin deiminaz 
Mycoplasma hominis ya da M. arginine bakterileri tarafından sentezlenmektedir. Arjinin 
deiminaz enziminin, kaspaz bağımlı olmayan apoptozu indüklediği ve hücre proliferasyonunu 
yavaşlattığı etkileri bildirilmiştir [41]. Hepatoselüler karsinoma hücre hattında da (HCC) 
sitotoksik aktiviteleri ölçülmüş bir enzimdir [39, 41, 42]. Diğer bir enzim olan ve E. coli gibi 
bakterilerden de elde edilen L-asparaginaz enziminin, başta lösemi hücre hatları olmak üzere 
birçok hücre hattında sitotoksik aktiviteye sahip olduğu gözlemlenmiştir [40, 43]. 

Burada verilen başlıklara ek olarak mikrobiyal polisakkaritlerin de antimikrobiyal ve 
antikanser etkisinin olduğunu vurgulamak gereklidir. Örneğin, bakterilerin hücre duvarında da 
bulunabilen glikanlar, gerek immün sisteme desteklik sağlamasıyla, gerek antimikrobiyal ve 
antikanser özellikleriyle, mikrobiyal polisakkaritlerin özellikle tümör üzerine etkilerine önemli 
bir örnek teşkil etmektedir [44]. Bununla birlikte, gerek buradaki tüm metabolitlerin, gerek 
kemoterapötik bir ajanın tümörlü bölgeye doğrudan ulaştırılması açısından bakterilerin vektör 
bir araç olarak kullanılabilecek olması da ayrıca önemlidir. Ancak tüm bu bakteriyal tedavi 
yöntemlerinin uygulanışında elbette ki bazı komplikasyonlar gelişebilmektedir, bu 
komplikasyonların minimalize edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu gibi nedenlerden 
dolayı inovatif bazı güncel teknikler uygulanmaktadır. Bildirinin kalan bölümlerinde, son 
zamanlarda uygulanmaya başlanılan inovatif bakteriyal transport yöntemlerine değinilecektir. 

5. KANSER TEDAVİSİNDE BAKTERİLERİN İNOVATİF KULLANIMI 
 

5.1. Bakteriyobotlar 

Mikrobotlar, hedeflenen patolojik bölgeye belirli bir ilacı ulaştırmaya yarayan ya da 
mikrocerrahi yöntemlerinde de kullanılabilen biyomedikal açısından değerli araçlardır [45]. 
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Bakterilerin, hedeflenen tümör bölgesine ulaştırılması için biyobozunabilir ve biyouyumlu 
mikroboncuklar içerisine enkapsüle edilmesi durumunda mikrobotlar, bakteriyobotlar ismini 
almaktadır. Burada hedeflenen amaç, mikroboncuklar içerisine hapsedilmiş bakterilerin, insan 
hücreleri için herhangi bir enfeksiyon ya da immünolojik bir yanıt oluşturmaması durumuna 
dayanmaktadır. Hedeflenen bölgeye ulaşan mikroboncuklar, enkapsüle edilmiş bakterinin 
patolojik bölgeye gerekli kemoterapötik ajan niteliği taşıyacak her türlü molekülü ilettiğinde 
süreç tamamlanmış olur [45,46]. Bir çalışmada, S. typhimurium bakterisini enkapsüle etmek 
için, biyobozunabilir ve biyouygun olan aljinat granülleri kullanılmıştır. Daha sonra, granüllere 
hareket yeteneği kazandırması için S. typhimurium filagellası, granüllere eklenmiştir. Deney 
sonuçları S. typhimurium bakterisinin, hedeflenen bölgeye etkili bir şekilde ulaşabildiğini 
göstermiştir [47]. Farklı bir çalışmada, patojenik olmayan E. coli bakterisi kanser tedavisinde 
canlı bir nanobot olarak kullanılmıştır. E. coli doğal sentezlenmiş biyo-nanosensörle 
çevrelenmiş ve VEGF hedefli olarak transferi sağlanmıştır [48]. Bu nanobotların amacı tümörlü 
hücreleri saptayarak yüksek VEGF ifadesi bulunan yerlere bağlanmaktır. Kanıtlar, kanser 
hücrelerindeki robotik bakterilerin daha fazla kemotaktik hareketliliğe, daha iyi kanserli doku 
hedeflemesine ve sağlıklı hücrelerden daha yüksek migrasyon oranına sahip olduğunu 
göstermektedir [48]. 

5.2. Bakteriyal Hayaletler 

Bakteriyal hayaletler, Gram-negatif ve içi boşaltılmış zarf yapısıdır. Bakteriyal hayaletler, 
gen E’nin canlı bakteri zarfı içerisinde bir lizis tüneli yapısı oluşturan bakteriyofaj ϕfX174 ile 
kontrollü üretilen ekspresyon ürünleridir [49]. Bakteriyal hayaletler sitoplazmik olarak 
içerikten muaftırlar fakat yüzey morfolojileri ve antijenleri normaldir. Hedeflenen bir tümörlü 
dokuya uygun terapötik moleküller gönderilmek istenildiğinde, bakteriyal hayaletler etkin bir 
vektör görevi görebilmektedir. Yapılan çalışmalara göre doğrudan uygulanan 
kemoterapötiklerdense bakteriyal hayalet vektör aracılı olarak iletilmiş bir kemoterapötiğin 
daha fazla sitotoksik aktivite gösterdiği bildirilmiştir [49, 50]. Yapılan başka bir çalışmaya göre, 
E.coli bakterisinin hayaletine 5-Florourasil (5-FU) enjekte edilerek, kolorektal tümörleri hedef 
alan kemoterapötik taşıyıcı sistem geliştirilmiştir [51]. Geliştirilen taşıyıcı sistemin 5-FU 
moleküllerini hedeflenen bir şekilde uygunca saldığı ortaya konmuştur. Ayrıca, E. coli 
hayaletlerinin etkili patolojik hedeflere ulaşma özelliklerinin bir sonucu olarak, tümörlü 
bölgeye ulaşan 5-FU, kolorektal adenokarsinom hücrelerine karşı güçlü bir sitotoksik aktivite 
göstererek umut vaad edici olmuştur [46, 51]. 

6. SONUÇ 

Sonuç olarak, kanser tedavisinde kullanılan klasik yöntemlere ek olarak farklı tedavi 
seçeneklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bakteriler ve bakteri kökenli ürünlerin 
antikanser özellikleri, yapılan çalışmalarla birçok kez gösterilmiştir. Farklı kanser tiplerine 
karşı farklı bakteri türleri, birçok sitotoksik aktivite ve çeşitli inhibisyon yollarıyla kanseri yok 
edebilmektedir. Bazı hastalıkların ileri seviyelerinde, özellikle sadece bakterilerden 
yararlanılması, konunun önemini ve geliştirilmeye fazlasıyla açık olduğunu vurgular 
niteliktedir. Araştırmalar ilerletilerek daha farklı bakteri ve metabolitlerle, daha farklı hücre 
hatları kombinasyonları denenmelidir. Kansere karşı bakteriyoterapi, yapılacak yeni 
çalışmalarla ileride daha fazla oturmuş ve klinik uygulamalara geçmiş bir terapi yöntemi 
olmaya uygun görülmektedir. Görece az olan yan etkilerin azaltılıp, tümöre karşı inhibisyon 
oranlarının arttırılması ile birlikte bakteriyoterapi, ileride tıp alanında tümörlere karşı akıllara 
doğrudan gelecek yeni bir tedavi yöntemi olmaya uygun bir adaydır. 
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Abstract: Stock prices may display unusual patterns around political events, particularly in 
emerging markets where political risk is a key component of asset risk premiums. One distinct 
event that may result in an abrupt increase in political risk is public elections. Motivated by this 
notion, we study the behavior of a set of Borsa Istanbul indices and the USDTRY exchange 
rate returns around public elections held in Turkey over the period 2001–2022. Our tests reveal 
an accumulation of economically and statistically significant positive abnormal returns for all 
Borsa Istanbul indices and an abnormal decline in USDTRY over a window that starts as early 
as a month before the election and extends for two weeks into the post-election period. The 
effect is particularly strong in the week immediately following the election. In line with a risk-
based explanation, the volatility of index returns starts increasing over the same period and 
plateaus at a level that is roughly one-and-a-half to two-fold greater than its pre-election level. 
 
Keywords: Borsa Istanbul, public elections, political risk, stock market, returns, volatility 
 
INTRODUCTION 

OVERNMENTS can play an important role in the economy, directly through guiding public 
investments and expenditures (e.g., Aschauer [1]) and indirectly by influencing policies 
pursued by central banks and other major economic institutions (e.g., Haslag [2]). Given 

this role, the stability of a government and its policies might be expected to have a significant 
impact on the risk borne by financial market investors. Following this idea, a large and growing 
strand of literature studies the impact of political risk on stock returns. Pastor and Veronesi [3] 
devise an equilibrium model of government policy choice and show that political uncertainty 
instills a significant risk premium into equity returns, the size of which varies as a function of 
the state of the economy. Diamonte et al. [4] and Erb et al. [5] find that the mean equity market 
return in countries experiencing a reduction in political risk is larger than the mean return in 
counties experiencing an increase in political risk, with the effect being more pronounced in 
emerging markets. Dimic et al. [6] document that political risk is priced in developed, emerging, 
and frontier markets, with government stability acting as a unique factor for frontier markets.     

A distinct event that can be expected to lead to an increase in political risk is elections. Under 
the efficient markets hypothesis, all relevant information about an election’s outcome should 
be priced prior to the election and the stock market response to any event day surprise should 
occur immediately and in full once the market reopens. Brown et al. [7], however, argue that 
usual definitions of rationality do not imply that stock prices should react to major information 
shocks instantaneously and advance the uncertain information hypothesis (UIH), which holds 
that a noisy piece of favorable or unfavorable news causes risk-averse investors to set risky 
asset prices significantly below their conditional expected values and the resolution of 
uncertainty results in a positive price drift, on average, regardless of the nature of the catalyzing 
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event. Adapted to our setting, the UIH predicts stock prices should remain depressed prior to 
election dates and a risk relief would take place in the form of a post-election price rally once 
the election outcome is known and the uncertainty is resolved. This relief may begin early in 
the pre-election period if the election outcome becomes evident or with a delay in the post-
election period if the market is unsure about the economic implications of the election outcome. 

The extant literature on the impact of political elections on stock market returns goes back to 
Niederhoffer et al. [8] who document significant positive abnormal returns on days immediately 
preceding and succeeding U.S. presidential elections. Pantzalis et al. [9] study equity market 
returns around national elections in thirty-three countries and document positive and significant 
abnormal returns over a ten-day pre-event period, the magnitude of which varies as a function 
of political, economic, and press freedom, election timing, and the success or failure of the 
incumbent. Li and Born [10], Goodell and Vähäma [11], and Bialkowski et al. [12] demonstrate 
that elections tend to induce significant increases in stock market volatility and/or in average 
stock returns both in the U.S. equity market and on an international scale across many countries. 

While the international evidence points to positive abnormal returns and increased volatility 
around elections, the Borsa Istanbul (BIST) evidence is somewhat conflicting and incomplete. 
Mandaci [13] examines a 30-day window centered around general election dates and documents 
positive and statistically significant post-election abnormal returns for elections of 1995, 1999, 
and 2002, but not for 1991. Ada et al [14] analyze a sample of 12 elections between 1991-2011 
and uncover positive post-election abnormal returns for general and local elections. Konak and 
Guner [15] study a sample of 12 elections held between 2000–2014 and conclude that the 
significant abnormal returns over the same 30-day window as in Mandaci [13] and Ada et al. 
[14] are predominantly negative. Last, Yılmaz and Elmas [16] study 16 political elections held 
between 1991–2017 and report significant abnormal returns (positive in 8 and negative in 6 
cases) over a 20-day window centered around the election dates. All four papers, however, 
examine a single benchmark index, focus only on its returns ignoring volatility, and only one 
tests whether the aggregate impact is positive or negative across all the elections studied.  

 
Type Date Type Date Type Date Type Date 

General 2002-11-03 Local 2009-03-22 Presidential 2014-08-10 General 2018-06-24 

Local 2004-03-28 Referendum 2010-09-12 General 2015-06-07 Presidential 2018-06-24 

General 2007-07-22 General 2011-06-12 General * 2015-11-01 Local 2019-03-31 

Referendum 2007-10-21 Local 2014-03-30 Referendum 2017-04-16 Local ** 2019-06-23 
 

Tab.1. Types and Dates of Political Elections in Turkey: 2001–2020 
 

In this paper, we provide a comprehensive analysis of the behavior of the BIST index returns 
around election dates. In our analysis, we use three composite indices (XU030, XYUZO, and 
XTUMY), four industry indices (XUMAL, XUSIN, XUHIZ, and XUTEK), and the USD-TRY 
exchange rate (USDTRY) as test assets. XU030 is a value-weighted index of the 30 largest and 
most actively traded stocks, while XYUZO and XTUMY are residual indices that capture the 
returns of medium-cap and small-cap firm stocks, respectively. The four sectoral indices listed 
above are free-float weighted averages of the returns of stocks issued by firms operating in the 
financial, industrial, service, and technology sectors. Index returns are measured at a daily 
frequency over the period from January 1, 2001, to December 31, 2020, and are adjusted for 
risk by subtracting their own mean daily return over a 250-day pre-event estimation period. 
DATA AND METHODOLOGY 

Political elections analyzed in this study include (a) general elections, which are held to 
choose the members of the Turkish parliament; (b) local elections, which are cast to select the 
majors of municipality areas; (c) presidential elections, which are cast to elect the president of 
the Republic of Turkey; and (4) constitutional referenda, which are cast on an as-needed basis 
if the incumbent government fails to achieve the supermajority required to make constitutional 
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amendments. Historically, local and general elections in Turkey were held via direct ballot 
every 5 years and presidential elections were held through indirect proxy voting every 7 years 
unless an early or late election is declared. Following the constitutional referendum of October 
2007, a 4-year cycle was adopted for general elections and presidential elections moved to a 5-
year cycle and direct ballot, while local elections continued to be held at a 5-year cycle.  

Data on political election dates and outcomes come from the website of the Supreme Election 
Council (www.ysk.gov.tr), a venue that contains comprehensive information on elections held 
in Turkey. The type and date of each election held over the period from 1/1/2001 to 31/12/2020 
are listed chronologically in Table 1. The full list of elections in our sample is comprised of six 
general elections (including one repeat election), four municipal elections, three presidential 
elections (one coinciding with a general election), and three constitutional referenda, suggesting 
that Turkey has gone to the ballot a total of fifteen times in our twenty-year sample period. Due 
to the limited number of political elections in our sample, we choose not to differentiate between 
different types of elections in our analysis and treat each election as a distinct event that may 
have significant repercussions on the stability and longevity of the incumbent government and 
its economic policies, an assumption that likely holds in Turkey’s fragile political environment.  

We use seven different indices of Borsa Istanbul (BIST) stocks and the USDTRY exchange 
rate as test assets. The stock indices analyzed include: XU030—a value-weighted index of the 
top 30 largest and most actively traded BIST stocks (i.e. the BIST30 index); XYUZO—a value-
weighted index of the stocks that remain once the BIST30 components are removed from an 
index of the top 100 largest and most actively traded BIST stocks (i.e., the BIST100 index); 
XTUMY—a value-weighted index of the stocks that remain once the BIST100 components are 
removed from a value-weighted index of all BIST stocks; and XUMAL, XUSIN, XUHIZ, and 
XUTEK—value-weighted indices of stocks belonging to the financial, industrial, service, and 
technology sectors, respectively. Given their residual nature, XYUZO and XTUMY are used 
as proxies that capture the performance of medium- and small-cap BIST stocks. 

Data on daily closing levels of all BIST stock indices are obtained from the Thomson Reuters 
database, while data for the USDTRY exchange rate come from the website of the Central Bank 
of Turkey. Daily price data is available from 1/1/1988 onwards for XU100; from 1/1/1997 
onwards for XU030, XUTUM, XUMAL, XUSIN, and XUHIZ; from 1/7/2000 onwards for 
XUTEK; and from 1/1/2009 onwards for XYUZO and XTUMY. We manually compute daily 
returns for XYUZO and XTUMY going back to 1/1/2001 using the daily returns and market 
capitalizations of the benchmark indices they are based on (i.e., XU030, XU100, and XUTUM) 
and set our period of analysis between 1/1/2001 and 31/12/2020. The daily return on trading 
day t is then computed as 𝑅 𝑃 𝑃 /𝑃 , where 𝑃  and 𝑃  reflect closing prices 
observed at the end of trading days t and t-1. To ensure that our results are not driven by extreme 
positive or negative observations, we trim the top and bottom 0.25% extreme observations of 
daily returns for each test asset and apply a log transformation, 𝑟 𝑙𝑛 𝑅  to facilitate the 
compounding of returns across multiple trading days.  

In the first part of our analysis, we apply the standard event study methodology to our test 
assets. Each election date 𝑇  is taken as an event occurring at origin 𝑡 0, and daily returns of 
the test assets are studied over a 50-day period between days 𝑡 𝑡 25 and 𝑡 𝑡 25. 
The estimation period for each election is set as the 250-trading-day period preceding the event 
window, i.e., between days 𝑡 𝑡 275 and 𝑡 𝑡 26. For each asset, abnormal returns 
are computed as the excess return over and above the estimation period mean of its daily returns: 

𝐴𝑅 , 𝑅 ,
 𝑅 , ,   𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒  𝑅 , ∑ 𝑅 , ,   𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒   𝑆 ∑ 𝐴𝑅 ,

   

In our event study tests, we examine average abnormal returns (AAR) for each day within 
an election-date-centered 50-day period and the cumulative average abnormal returns (CAAR) 
over pre- and post-election subperiods. These measures are computed as: 
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𝐴𝐴𝑅 ∑ 𝐴𝑅 ,       𝑎𝑛𝑑      𝐶𝐴𝐴𝑅 ∑ 𝐴𝐴𝑅 ,  
𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑁 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑘 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝐴𝑅 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤. 

The significance of the AAR and CAAR is tested with the following t-statistics: 

𝑡
∑

 
     𝑎𝑛𝑑     𝑡

∑
 ,     

The second part of our analysis applies a linear regression methodology. The ordinary least 
squares method is used to estimate the slope coefficients on three election period dummies, 
{D1, D2, D3} meant to capture the abnormal performance at different stages of the election 
period, together with controls for stylized calendar patterns and daily and monthly serial 
dependencies in the returns of our test assets. D1 is 1 for days within [-15, -1] and 0 otherwise, 
D2 is 1 for days within [+1, +10] and 0 otherwise, and D3 is 1 for days within [+11, +20] and 0 
otherwise. The standard errors in these regressions are adjusted through the Newey-West (1987) 
methodology to account for serial correlation and heteroskedasticity in regression residuals.  
 

RESULTS AND DISCUSSION 

We launch our analysis by examining the abnormal returns on our test assets around political 
elections using the standard event study method. In this analysis, the abnormal return (𝐴𝑅) on 

each asset is computed for each day 𝑡 within a fifty-day event window centered around election 
dates as the spread between its log return on day 𝑡 and its average log return over trading days 
t – 51 through t – 300. The cumulative abnormal returns (𝐶𝐴𝐴𝑅) are then computed, for various 
subperiods 𝑡 , 𝑡  within the full election event period as the sum of the abnormal returns 
between days 𝑡  and 𝑡 , as described in the previous section.  

To formally establish the economic significance of election period abnormal returns, we first 
plot average daily abnormal returns over a 50-day event period centered around elections for 
all test assets along with a ±2 standard error band formed based on the volatility of event period 
returns following Boehmer et al. [17]. The results from this exercise, plotted in Figure 1 on the 
next page, reveal isolated instances of upward spikes (a pattern most apparent for financial 
firms) over a 20-day pre-election period and a clustering of significant positive abnormal 
returns over a 10-day post-election period for all indices. In particular, the week immediately 
following elections sees a concentration of adjacent high positive abnormal return days. 
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Fig. 1. Mean Daily Abnormal Returns on Borsa Istanbul Indices and USDTRY around Election Dates 
 

The evolution of cumulative average abnormal returns (CAAR) around elections for each of 
our test assets is plotted in Figure 2 below. These plots suggest that positive abnormal returns 
begin to accumulate three to four weeks prior to elections, gain momentum in the post-election 
week, and plateau out thereafter. The magnitude of the abnormal election period returns appears 
greater for XU030 and XYUZO than for XTUMY, and for XUMAL and XUTEK than for 
XUSIN and XUHIZ. There also is evidence of a decline in the USDTRY rate around elections.  
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Fig. 2. Cumulative Average Abnormal Returns on Borsa Istanbul Indices around Election Dates 
 

The patterns above are quantified and tested for significance in Table 2. Our results indicate 
a significant positive CAAR on all stock indices and a significant negative CAAR on USDTRY 
over the pre- and post-election windows: 3.26% for XU030, 1.88% for XYUZO, 4.62% for 
XUMAL, 1.42% for XUSIN, and –1.34% for USDTRY between days t–20 and t–1 and 3.02% 
for XU030, 4.28% for XYUZO, 2.85% for XTUMY, 3.73% for XUMAL, 2.58% for XUSIN, 
2.52% for XUHIZ, 4.98% for XUTEK, and – 1.86% for USDTRY between days t+1 and t+10. 
Over the pre-election and post-election periods combined, our results suggest an economically 
large and statistically significant CAAR of 6.28% on XU030, 6.16% on XYUZO, and 3.90% 
on XTUMY, 8.34% on XUMAL, 4.00% on XUSIN, 3.51% on XUHIZ, and –3.19% on 
USDTRY between event days t–20 and t+10 and 6.39% on XUTEK between days t+1 and t+20. 

 
 

 
 

Tab. 2. Cumulative Average Abnormal Index Returns around Election Dates 

 
A question that immediately follows up is whether these returns are obtained as a reward for 

bearing elevated risk around elections. To address this issue, we compute standardized volatility 
of returns for our test assets on each event day t as the arithmetic mean of squared index returns 
on that day across all elections in our sample, divided by the mean squared index return between 
days t-275 and t-26. The standardized volatilities that come out of this exercise are plotted in 
Figure 3. For all indices analyzed, the volatility begins to increase about two weeks in advance 
of the election date, reaches a peak about one-and-a-half to twice as large as its pre-election 
level in the post-election week, and then declines sharply to its pre-election level. The pattern 
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described herein is qualitatively similar across the different indices we study, but the behavior 
of return volatility is somewhat more tumultuous for financial sector stocks (as proxied by 
XUMAL) and small-cap stocks (as proxied by XTUMY). The volatility of daily USDTRY 
exchange rate returns plotted in red in the left panel of Figure 3, on the other hand, reaches a 
plateau about a week before the election date, a bit earlier than the stock market indices, and 
then declines gradually to its pre-election level in the weeks that follows the election. 

 

 
Fig. 3. Standard Deviation of Abnormal Returns of Borsa Istanbul Indices around Election Dates 

Our event study tests suggest significantly positive abnormal index returns and negative 
abnormal USDTRY returns around elections. One downside of the event study method is that 
it assumes identical volatility over the event period, which stands at odds with the patterns in 
Figure 3. To see if our results are robust to relaxing this assumption and hold over different 
samples, we conduct time-series regressions, over the full sample and over its early and late 
subperiods (between 2001 and 2010 and between 2011 and 2020) of the abnormal index and 
USDTRY returns on event period dummies, {D1, D2, D3}, that indicate days belonging to days 
[-20,-1], [+1, +10], and [+11, +20] in the election event period.  The results in Table 3 indicate 
significant abnormal returns over a ten-day post-election period for all indices, with coefficients 
implying a mean daily abnormal return of 0.32% for XU030 (0.43% in the early sample and 
0.31% in the late sample), 0.44% for XYUZO (0.68% in the early sample and 0.34% in the late 
sample), 0.29% for XTUMY (0.45% in the early sample and 0.25% in the late sample), 0.39% 
for XUMAL (0.56% in the early sample and 0.35% in the late sample), 0.27% for XUSIN 
(0.42% in the early sample and 0.24% in the late sample), 0.26% for XUHIZ (0.28% in both 
the early and late samples), 0.51% for XUTEK (0.53% in the early sample and 0.63% in and 
late sample), and –0.20% for USDTRY (0.25% versus 0.23% in the early and late samples).  

The regressions also point to a statistically significant mean daily abnormal return of 0.18% 
on XU030 and 0.25% on XUMAL in the pre-election window, between days t–20 and t–1, over 
the full sample period. The subperiod results, however, suggest that a pre-election pattern does 
not exist around elections that occurred in the latter half of our sample: the coefficient estimates 
for the early subperiod indicate a significant mean daily abnormal return of 0.37% for XU030, 
0.33% for XYUZO, 0.32% for XTUMY, 0.47% for XUMAL, and 0.29% for XUSIN. There is 
no evidence of any over or underperformance for the window between trading days t+11 and 
t+20, with predominantly negative but statistically insignificant coefficients in both subperiods. 
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙:  𝑟 𝑟 𝑎 𝑏 𝐷 , 𝑏 𝐷 , 𝑏 𝐷 , 𝑒  

Tab. 3. Full Sample and Subperiod Regressions of Returns on Election Period Dummies 
 

As a final step, we estimate the full sample regressions after controlling for calendar patterns 
and past returns. The calendar patterns we control for include the Halloween effect (Bouman 
and Jacobsen [18], higher returns from November through April), the turn-of-the-year effect 
(Keim [19] and Roll [20], higher returns on the last trading day of each year and the first ten 
trading days of the next year), the turn-of-the-month effect (Ariel [21], higher returns on the 
last trading day of each month and the first three trading days of the next month), and the 
weekend effect (Keim and Stambaugh [22], returns lower on Monday and higher on Friday). 

 
 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙: 𝑟 𝑟 𝑎 𝑏 𝐷 , 𝑏 𝐷 , 𝑏 𝐷 , 𝑐 𝐷 𝑐 𝐷 𝑐 𝐷 𝑐 𝐷 𝑐 𝐷 𝑐 𝑟 𝑐 �̅�  

Tab. 4. Regressions with Calendar Pattern Dummies and Past Returns 

The results reported in Table 4 indicate the presence of a weakly significant Halloween effect 
in XYUZO, XTUMY, and XUTEK; a strongly significant turn-of-the-month effect in all stock 
indices; an insignificant end-of-the-year effect in all indices; a weak Friday effect in XTUMY 
and a strong Friday effect in XUHIZ and XUTEK, and economically negligible short- or long-
run return continuations in XYUZO, XTUMY, XUSIN, and XUTEK. The full sample 
coefficient estimates on our event period dummies suggest that the significant pre- and post-
election abnormal returns reported in Table 3 for different subperiods remain largely unscathed 
in the presence of controls for stylized calendar patterns and lagged daily and monthly returns. 
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CONCLUSION 

This paper reports significant positive abnormal returns on a set of benchmark and sectoral 
indices of BIST stocks and a negative abnormal return on the USDTRY rate around elections. 
The bulk of these returns occurs over a 10-day post-election period amid heightened volatility 
roughly one-and-a-half to two-fold greater than the pre-election level. There also is an abnormal 
upward drift in large to medium-cap stocks and financial and industrial stocks and an abnormal 
downward drift in USDTRY in the pre-election period. The post-election performance is greater 
for financial and technology stocks than for industrial and service stocks, and for large stocks 
than for small stocks, consistent across subsamples, and robust to controls for calendar effects 
and past returns. The pre-election drift is specific to the early half of the sample. 

The results of our analysis suggest that investors can trade around pre-scheduled election 
dates to earn abnormal returns, which appears inconsistent with the classical interpretations of 
the efficient market hypothesis. It should be conceded, however, that abnormal returns in the 
standard event study method are based on the mean of estimation period returns, which would 
likely not capture the premium investors demand for the risks brought about by the possibility 
of political turmoil. A better angle to view our results is the uncertain information hypothesis, 
which holds that a market comprised of risk-averse investors would set the prices of risky assets 
materially lower than their conditional expected values in advance of significant uncertain 
information events, leading to a positive post-event drift fueled by the resolution of uncertainty. 

Taken together, our analysis adds to the existing literature by characterizing the behavior of 
Borsa Istanbul index returns around election dates using a richer set of test assets and an up-to-
date sample period and by offering a more complete treatment of the subject matter by jointly 
examining the return and volatility dynamics observed in the market over the election period. 
Our results may prove valuable for researchers interested in the risk-return tradeoff in emerging 
economies and the impact of political risk on stock market returns, and for practitioners who 
follow strategies based on major information events such as political elections. They may also 
help policymakers and market regulators in institutionalizing strategies and circuit breakers that 
would protect individual investors against increased volatility over election periods.  

Future research may benefit from augmenting the political events studied with periods of 
government in-fighting, public unrest, or fear of the incumbent government’s longevity and 
periods of turmoil including economic crises or wars. It may also be worthwhile to include the 
ex-ante uncertainty of election outcomes as a conditioning variable to see if the effect we report 
is more pronounced for elections with less predictable outcomes. A stock-level analysis of the 
relationship between the political connectedness of a firm’s top executives and the election 
period returns of the stock of their firm may also yield interesting results. 
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Özet: Üretimde otomasyon ile üretim ekosistemi büyük bir değişime uğradı. Günümüz 
konsepti olan üretimde otomasyon ile çok yönlü olduğu görülen alanlar ve yeni teknolojiler ile 
iyileştirilmesi gereken alanlar üzerinde çalışmalar hızlandı. Bu konseptinin merkeze aldığı 
iyileştirme alanlarından birisi olan verimlilik niteliklerini sağlamak için birden fazla teknolojik 
yöntem uygulanmaktadır. Üreminde verimlilik artışı için çok sayıda ve farklı alanlarda 
çalışmalar yapılmaktadır. Üretim ekosisteminin küreselleşmesinden kaynaklanan artan rekabet 
şartları üretimde akıllı arıza sistemlerine duyulan talebi her geçen gün yükseltmektedir. Bu 
durum üretim sektörünü ileriki gelen adım olan tahmine dayalı üretime mecbur tutmaktadır. 
Bunun sebebiyle imalat yapanlar daha fazla rekabetçi duruma gelebilmek için verimliliklerini 
ve üretkenliklerini artırmalıdır. Bu tezde, makine öğrenmesinin getirdiği faydalar ile kestirimci 
bakım uygulanarak üretimin aksamaması sağlanmak istenmiştir. Amaç, bir tekstil fabrikasında 
üretim yapan makineler üzerindeki halihazırda kullanılan ölçüm toplayabilen aygıtlardan 
edinilen verileri analiz ederek, olası arızaları ve iğne kırılımını tahmin ederek bir sonraki 
arızanın ve iğne kırılımını önceden operatöre bildirmek ve daha büyük arızalar oluşmadan tespit 
edip bu arızalara müdahele ederek kestirimci bakım uygulaması gerçekleştirmektir. Minimum 
üretimin durma süresi ile birlikte üretim sürecinin hatasız ve arızasız sürdürülebilmesi, gerek 
duyulmayan bakım ve makine parça değişikliği ve bunlar gibi maliyet sorunlarının azaltılması 
için uygulanan kestirimci bakım son zamanların popüler tekniklerinden olan makine öğrenmesi 
uygulaması yapılarak ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, kestirimci bakım, veri madenciliği 

Abstract: With the automation in production process, the production ecosystem has undergone 
with a great change. With the automation in production, which is today's concept, studies shows 
that, areas that are seen to be versatile and need improvement with new technologies have 
accelerated. More than one technological method is applied to provide efficiency qualities, 
which is one of the improvement areas. Many studies are carried out in different fields to 
increase productivity in production. Increasing competition conditions arising from the 
globalization of the production ecosystem increase the demand for smart fault systems in 
production day by day. This situation obliges the production sector to produce based on 
forecasting, which is the leading step. Therefore, manufacturers must increase their efficiency 
and productivity in order to become more competitive. In this thesis, it is aimed to ensure that 
production is not interrupted by applying predictive maintenance with the benefits of machine 
learning. The aim is to analyze the data obtained from the measurement-gathering devices 
currently used on the machines producing in a textile factory, to predict possible malfunctions 
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and needle breakage, to inform the operator of the next malfunction and needle breakage in 
advance, and to perform predictive maintenance by detecting and intervening in these 
malfunctions before larger malfunctions happens. Predictive maintenance applied to maintain 
the production process error free and fault free, with minimum production downtime, to reduce 
unnecessary maintenance and machine part replacement, and similar cost problems, Machine 
learning application, which is one of the popular techniques of recent times, has been discussed. 

Keywords: Predictive Maintenance, Machine Learning, Data Science 

GİRİŞ 

1940’lardan beri kullanılan günümüzde de çok sık kullanılan bir yöntem olan kestirimci 
bakımın makine öğrenmesi yöntemiyle tahminlemesi ve bu tahminlemenin sonucunda bir 
bakım planının yapılması için bir sistem kurulması hedeflenmektedir [1]. Bu çalışma tekstil 
sektöründeki üretim hatlarının durmaması ve yavaşlamaması için dikimhane atölyesindeki 
makinelerin bakımlarını kontrol altında tutup iğne kırılm alarını önlemesi için veriye dayalı 
model kurup önceden tahmin sonuçları çıkarılmasını amaçlamaktadır [1]. Çalışma kapsamında 
tekstilde kullanılan Punteriz makinesinden iğne kırılımı verileri toplanmıştır bu veriler veri seti 
olarak kabul edilmiştir. Bu bakımın seçilmesinin nedeni Tekstilde üretim yapan işletmeler için 
kullanılan makinelerinde ön görülemeyen arıza en önemli problemlerden biridir. Bu 
problemlerden biride Punteriz makinesinin iğne kırmasından kaynaklanır. Bu kırılan iğneler 
genellikle kumaşa zarar verirken üretim hattında belirli süre yavaşlamasına neden olur. 
Bununla ilgili olarak bir programlama olan Python kullanılarak makine öğrenmesi 
modellerinden kurulup ve bu doğruluk değerleri karşılaştırılıp en iyi model seçilmesi 
hedefleniyor ve bir sonraki iğne kırılımının tahminlemesi yapılmak isteniyor ve bu 
tahminlemeden doğacak değerlerle makinelerde bir akıllı uyarı sistemi kurulmak istemektedir. 

 
LİTERATÜR TARAMASI 

Makine öğrenmesi ve kestirimci bakım hakkında birçok çalışma olduğu görülmüştür bu 
yöntemlerin kullanıldığı akıllı arıza sistemleri hakkında Zeynep PINAR (2020) yapmış olduğu 
çalışmada tekstil sektöründe kumaş üretimi sırasında kumaş üzerindeki hataları tespit 
edebilmek için makine öğrenmesi yöntemlerini değerlendirip ve aynı zamanda görüntü işleme 
yöntemi kullanılmıştır. Hataların ayrıştırılması ve uyarı sisteminin kurulmasının yanı sıra 
makine öğrenmesi kestirimci bakım uygulamalarını beraberinde getirdiği görülmektedir [2]. 
Emre Aksöz (2021) yapmış olduğu çalışmada fabrikada üretim hattındaki makineler üzerindeki 
reseptörler ile elde edilen verileri analiz ederek yeni oluşacak hataların ve arızaların tespit 
edilmesi, parça değişikliği ve gereksiz bakım gibi hatalar ve yanlışlıklar tespit edildikten sonra 
kestirimci bakım yöntemlerinin uygulanması hedeflenmektedir [3]. Ve bu çalışmanın 
sonucunda makine öğrenmesi ile kestirimci bakım ve anomali tespitinin nasıl yapılabileceği ve 
işletmelerde nasıl kullanılabileceği ile ilgili yapılan gerçek bir uygulama gösterilmiştir. Olcay 
ÖZTANIR (2018) ise yapmış olduğu çalışmada gereksiz yapıldığı belirlenen bakımlar ve 
oluşturduğu maliyet nedeni ile makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak anlık verilerin geri 
dönütlerinden analiz çıkarılması ve bu analiz sonucunda kestirimci bakım uygulaması ile bu 
gereksiz ve maliyetli bakımların önüne geçilmesi hedeflenmiştir [4]. Bu bahsedilen bakım 
türlerinin faklarını ve bu farkların sebep olduğu maliyet ve zaman kayıplarını Tatar (2010)’de 
yapmış olduğu çalışmada, periyodik bakım ve kestirimci bakım ele alındığında bu farkı 
sunmuştur. Ayrıca kestirimci bakım uygulamaları analiz edilmiştir ve ABC analizinden 
yararlanılmıştır.[6] Bakım işlemlerindeki bir diğer çalışma ise Marzio Marseguerra (2018) 
çalışmalarında, bakım işlemindeki maliyeti minimize karı ise maksimize yapacak optimal arıza 
seviyesini belirlemeyi hedef alınmıştır. Makinedeki bozulma sürecini Monte Carlo 
simülasyonu ile gerçekleştirerek buldukları çözümün geçerliliği kontrol edilmiştir [7]. Tuğba 
(2022), demir çelik sektöründe makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak önleyici bakım ve 
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düzeltici bakım uygulamalarını tahmin etmeyi hedeflemektedir. R Studio programı tercih 
edilmiştir. Destek vektör makinaları ve Gradient Boosting Machine yöntemi kullanılmıştır [8]. 
Venüs Sarıkaya (2021) ve arkadaşları yapmış oldukları, çalışmalarda üretim sistemlerinde 
meydana gelen hataların ve arızaların önlenmesi için kullanılan kestirimci bakım ve bu bakımın 
planlanması için makine öğrenmesi tabanlı bir tahmin sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Sistemi tahminlemek için makine öğrenmesi uygulamaları Destek Vektör Makinesi ve Karar 
Ağacı uygulanmıştır [9]. 

 
MATERYEL VE YÖNTEM 

A.  BAKIM TÜRLERİ 

Bu yaklaşımda iki ana başlık ile bakım başlığı iki farklı şekilde incelenmiştir, literatürdeki 
yeni çalışmalarda 2015 yılından bu yana farklılığa uğramıştır. 2010 senesinden sonra ilk başlık 
olan önleyici bakımın alt başlığı olan kestirimci bakım, artan önemi doğrultusunda incelenmeye 
başlanmıştır. Bu iki ana başlıklar “Önleyici Bakım”, “Düzeltici Bakım” olarak incelenir. 

Düzeltici Bakım: Arıza oluştuktan sonra yapılan bakım türüdür. Bakım uygulanan bir 
süreçte ancak arıza çıktıkça bakım ve onarım yapılır arıza sonrası veya arıza ihtimali 
yapıldığında tespit edildiği zaman gerçekleşir [10]. 

Önleyici Bakım: Daha önce saptanmış aralıklarla ya da önceden belirlenmiş ölçüt göre 
gerçekleştirilen ve herhangi bir öğenin arıza olasılığını veya işleyişindeki bozulmayı azaltmayı 
amaçlayan bakım türüdür [11]. Bu başlıkların altında incelenen alt başlıklarda : “Kestirimci 
Bakım”,”Önbelirlemeli Bakım”,”Vadeli Bakım”,”Acil Bakım” olarak ayrılır. Bu tez 
kapsamında “Kestirimci Bakım” bakım türü incelenmektedir. Kestirimci bakım, üretimdeki 
makinalar belirlenen kısımlardan takibe alınır. Kayıt altına alınan ölçüm çıktıları 
değerlendirilir. Ölçümlerden çıkarılan sonuçlar baz alınarak kurulan sistemde oluşabilecek 
hatalar önceden belirlenir ve bakıma alınır. 

 
B. MAKİNE ÖĞRENMESİ 

Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka’nın bir alt dalıdır. Makine öğrenmesi aslında Yapay Zeka 
(AI) alt dalıdır. Yapay zeka, insan beyninin tasarlayıp uzun sürede yapacağı hatta bazı 
durumlarda yapamayacağı işleri ve görevleri yerine getirmeyi sağlar [12]. 
Verimi kontrol altına alınan, yemek yemeyen, dinlenmeyen, veya maaş zammı istemeyen 
makine zihnidir. Fakat makine öğrenmesi sadece verilere dayanır veriler dışına çıkması ve 
yenilik getirmesi mümkün değildir. Makine öğrenmesinde kullanılan sınıflandırma ya da 
tahmin algoritmalarının bir veri setinin belirli bir kısmı ile daha fazla eğitilirse bu yanlılığa yol 
açar [12]. Bu yöntem 5 adımda gerçekleşir. 
Adım 1: Verilerin toplanması (Ham veri) 
Adım 2: Veri Analizi 
Adım 3: Veri Ön işleme 
Adım 4: Model kurulumu ve doğrulanması 
Adım 5: Sonuca ulaşılması 
 
C. BAŞARI DEĞERLENDİRME METRİKLERİ 

1) ORTALAMA KAREKÖK SAPMASI (RMSE) 

Kurulan modelin hata boyutunu belirleyen diğer bir ölçümdür ve genel olarak model 
kurulduğunda modelin tahmin değeri ile gerçek değeri arasındaki mesafeyi bulmak için 
kullanılır [2]. Ortalama karakök sapması, artık hatasının standart sapmasıdır yani regresyon 
çizgisi ile veri noktası arasındaki mesafenin bir değeridir [12]. Veri setini en optimum 
tamamlayan çizgi etrafındaki verinin yoğunluğunu bulmaya yarar. Ortalama karakök sapması 
değeri 0 ile ∞ arasında yer almaktadır. 
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Değerler negatif olduğunda yani değerler azaldıkça tahmin modelleri daha iyi çıktılar verir. 
Sıfır ortalama karakök sapması değeri, modelde hata belirlenemedi anlamını çıkarır. Ortalama 
karakök sapmasının avantajı, bazı durumlarda daha büyük hataları cezalandırabilmesidir. 
Ortalama karakök sapması, genellikle matematiksel hesaplamada uzak durulmak istenen 
mutlak değerlerin kullanılmasına engel olur [12]. 
  

                                                             
                                                      Denklem 1 Ortalama Karekök Sapması  
 

2) R- KARE 

Denklem 2’de [13] formülü görülen R-kare metriği verilerin çizilmiş regresyon hattına ne 
kadar yakın olduğunun ve doğrusal regresyon modellerinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Modelin 
çıktılarının hangi derecede iyi olduğunun skalasıdır [13]. En fazla 1 değerini alabilir, en düşük 
olarak da negatif değerlere düşebilir. Yani bu değer 1’e ne derecede yakın ise modelin veriler 
için başarısı da aynı derecede fazladır [7]. 
 

                                                    
                                                   Denklem 2 R-kare 
 
UYGULAMA 

Kestirimci bakım, bakım programını iğne kırılımını tahmin ederek bakım zamanlarını 
oluşturmayı hedeflemektedir. Kestirim, makine üzerindeki algılayıcılardan alınan ölçümlerden 
elde edilen verilerin analizine dayanmaktadır [13]. Şekil 1’ de incelendiği üzere Veri seti 
incelendiğinde ölçümler genellikle iğne ısısı, kumaş kalınlığı, personel verimliliği gibi değerleri 
ölçmektedir. Çalışma, denim pantolon imalatı yapan bir firmada gerçekleştirilmiştir. 

 

 
                                                     Şekil 1 Uygulama Ham veri setine ait 
 

Alınan veri seti 17 sütun 569 satırdan oluşmaktadır. Python programlama dili kullanılarak 
JupyterLab arayüzünde yazılmıştır. Bu öznitelikler 3 tip veri bulundurmaktadır. Nümerik ve 
kategorık nitelikler bulunduran bu veride, eksik veri ve aykırı veriler veri tipine göre analiz 
edilmiştir. Nümerik değişkenler için istatistiki analizler kullanılırken kategorik değişkenler için 
kullanılması mümkün değildir. 

Verinin yapısını anlabilmek için veriye keşifçi veri analizi yapılmıştır ve modele dahil 
olmayacak olan 12 sütun veriden çıkarılmış, kalan 6 sutun üzerinden modele devam 
edilmektedir.  

Bu veriler analiz edildiğinde verildiği gibi “FullUsefulLife” hakkında 7 eksik veriye 
rastlanmıştır. Eksik verilerin yeri ortalama ile doldurulmuştur. 
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Veri ön işlemenin bir diğer adımı olan aykırı değerler büyük engeldir iyi bir tahmini kararı 

alınmasında karşılaşılan en büyüğüdür. Çünkü veri setinde çok karşılaşılmayan bu aykırı 
gözlemler, tahmin kararının doğruluk çizgisinden sapmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple 
Şekil 2’de gösterildiği gibi satış miktarındaki aykırı gözlemler için çeyrekler açıklığı (IQR) 
kullanılmıştır. İlk çeyrek değerinin 7316,0 üçüncü çeyrek değerinin ise 11297,0 olduğu 
gözlemlenmiştir. Alt sınır ve üst sınır bu sebeple birinci ve üçüncü çeyrekten 1,5 açıklık verecek 
şekilde ayarlanarak elde edilmiştir.  

 

 
Şekil 2  Uygulama Aykırı Veri 

 
Aykırı değerler verinin üst sınıra uygun alanlarında gözlemlendiğinden üst sınır olan 

17268,5 değeri aykırı değerler için kullanılmıştır. Üst sınırdan büyük aykırı değerler analiz 
edildiğinde 51 gözlem birimine rastlanılmıştır. İlgili gözlem birimleri sayıca görece fazla 
görülmüş ve bu satırlar düşürülmek yerine baskılama yöntemi kullanılmıştır. Baskılama 
yöntemi ile üst sınır değerlerinden yüksek olan gözlem birimleri 17268,5 değerine indirilmiş 
ve yeni veri kümesi oluşturulmuştur.                                                       

Modelin kurulması aşamasında ise öncelikle belirli kütüphaneler indirilmiştir bunlar Linear 
Regression, Ridge, Lasso, kütüphaneleridir. Sonrasında Sklearn.modelselectıon () 
kütüphanesinden traın-test-splıt () fonksiyonu çağırılarak model geçerliliği gerçekleştirilmiş, 
modele en uygun eğitim ve test verileri oluşturulmuştur. Eğitim ve test verilerinin fonksiyon 
kullanılarak seçilmesinin nedeni, bahsi geçen fonksiyonun veri setini okuyarak uygun şekilde 
ayırmasından ileri gelmektedir. x_test ve y_test olacak şekilde oluşturulan eğitim verileri, 
x_train ve y_train olarak oluşturulan test kısımları üzerinde test edilmiştir. Bahsedilen 
algoritmaları içeren, yukarıki kısımda bahsi geçen kütüphaneler ve R 2 için iki dizi 
oluşturularak çağırılmış ve veri setleri bu haliyle girdi olarak algoritma kütüphanelerinde 
işlenmek üzere okutulmuştur.  

Şekil 3’de yer verilen Python regresyon modeli sonucuna göre; tahmini regresyon katsayıları 
ve önem düzeyleri verilmiştir. Elde edilen çoklu doğrusal regresyon modelinin sabit katsayısı 

 -15551.5889207018827, PerformanceAverage (Verimlilik) 11.95120074, SumCycleTime 
(Ortalama çevrim süresi 3.68649292, NeedleTemp (İğne sıcaklığı) 403.49092661 ‘dir. 
FabricSpeect (Kumaş kalınlığı) negatif taraflı bir durum yarattığı incelenmektedir. En önemli 
değişkenin “İğne Sıcaklığı” olduğu sonucuna Çoklu doğrusal regresyon modeli sonucunda 
varılmıştır.  
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Şekil 3 Değişkenlerin sabit kat sayıları 

 
Veri Ön işlemesi yapılmıştır. Regresyon modelleri kurulup R kare ve RMSE (Ortalama 

karakök sapma) değerleri karşılaştırılmıştır. 
Modelin doğruluk değerlerine bakıldığında Şekil 4’de görüldüğü üzere modelin eğitim 

setindeki başarısı R 2: %95,2 görülmekte fakat modelin test kısmındaki başarısı R 2: %60,7 
gözükmektedir. Modelin RMSE değeri ise test verisinde 2244,63’dir. Bunun anlamı bu 
modelde aşırı uydurma yani “Overfitting” problem görülmektedir. 
 

 
Şekil 4 Çoklu Doğrusal Regresyon uygulaması sonucu 

 
Şekil 5 Ridge Regresyon ile modeli kurduğumuzda eğitim ve test verilerinin doğruluk 

skorunu incelendiğinde modelin eğitim setindeki başarısı R 2: %88,5 görülmekte, test 
kısmındaki başarısı R 2: %75,2 görülmektedir modelin test verisindeki RMSE değeri: 
1248,57’dir. Ridge regresyon modeli kısıtlar bu yüzden model daha az kompleks olmuştur 
çoklu doğrusal regresyona göre eğitim başarısı düştüğü görülse de test tahmini kısmında daha 
başarılı olduğu görülmüştür. Ridge regresyon eğitim başarı ile test başarısı arasındaki 
dengelemeyi sağlamıştır  

 

 
Şekil 5 Ridge Regresyon uygulaması sonucu 

 
Şekil 6 görüldüğü üzere Lasso regresyon ile modeli kurduğumuzda eğitim ve test verilerinin 

doğruluk skorunu incelendiğinde modelin eğitim setindeki başarısı R 2: %89,6 görülmekte, test 
kısmındaki başarısı R 2: %76,5 görülmektedir modelin test verisindeki RMSE değeri: 
1094,28’dir.  

Lasso regresyon modeli kısıtlar bu yüzden model daha az kompleks olmuştur ridge 
regresyona göre eğitim başarısı ve test başarısının yükseldiği görülmüştür ve Lasso regresyon 
eğitim başarı ile test başarısı arasındaki dengelemeyi sağlamıştır. 

Bu uygulama tekstil sektöründe uygulanmıştır. Yapılan uygulama sayesinde makine iğneleri 
için kalan kullanılabilir ömürler için model seçilip en uygun bakım türü belirlenmiştir. Üretimin 
durmaması ve yavaşlamaması, hammadde kayıplarının olmaması ve zaman kaybının olmaması 
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için bu uygulama yapılmıştır. Veri seti iki ayrı şekilde ele alını performansları ayrı ayrı 
incelenmiş, birbiri ile doğrulanarak net sonuçlar ortaya çıkmıştır. Punteriz makinesinin ölçüm 
cihazlarından alınan veriler, genellikle tekstilde kullanılmakta olan otomasyon cihazları ve 
üretim hatlarındaki diğer donanımları takip eden ölçüm cihazları ile aynı kriterlerdedir. 
Sonuçları belirtilen değerler göz önüne alınarak hangi yöntemin bakım planlamasında 
kullanılacağı, ne oranda kazançlar sağlayacağı analiz edilmiştir. 

 
 

 
Şekil 6 Lasso Regresyon uygulaması sonucu 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Kestirimci bakım sayesinde takip edilen ve ölçülen donanımlardan alınan veriler 
öncülüğünde oluşabilecek arızalar daha öncesinden tahmin edilir. Böylece hem plansız 
duruşların önüne geçilir. Hem de tüm tesise yayılan bir enerji verimliliği sağlanır. Bu uygulama 
tekstil sektöründe uygulanmıştır. Yapılan uygulama sayesinde makine iğneleri için kalan 
kullanılabilir ömürler için model seçilip en uygun bakım türü belirlenmiştir. Üretimin 
durmaması ve yavaşlamaması, hammadde kayıplarının olmaması ve zaman kaybının olmaması 
için bu uygulama yapılmıştır. Veri seti iki ayrı şekilde ele alını performansları ayrı ayrı 
incelenmiş, birbiri ile doğrulanarak net sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

Punteriz makinesinin ölçüm cihazlarından alınan veriler, genellikle tekstilde kullanılmakta 
olan otomasyon cihazları ve üretim hatlarındaki diğer donanımları takip eden ölçüm cihazları 
ile aynı kriterlerdedir. Sonuçları belirtilen değerler göz önüne alınarak hangi yöntemin bakım 
planlamasında kullanılacağı, ne oranda kazançlar sağlayacağı analiz edilmiştir.  

Yapılan çalışma sıralı olarak ifade edilirse; kestirimci bakım, veri ön işleme, makine 
öğrenmesi, anomali tespiti ve uygulama şeklindedir. Gerçek zamanlı durum takibi ile operatörü 
anlık bilgilendirerek oluşabilecek büyük hasarların ve süre kaybının önüne geçilmiş olacaktır. 
En uygun model olan Lasso seçilmiştir. Tablo 1’de Lasso, Ridge ve Çoklu Doğrusal 
Regresyonun sonuç tabloları verilmiştir. 

 
Tablo 1 Sonuç tabloları 

  
 
 
 
 
                                                                           

Bu uygulama sonucunda iğne kırılımları tahmin edilerek verimlilik ve performansı daha 
kontrol edilebilir hale getirmek hedefler arasındadır. Tahmin verileri sonrası iğne kullanımı ve 
maliyet tahmini sürekli olarak takip edilebilir.   

 
TEŞEKKÜR  

Bu projenin hazırlanması süresince gösterdiği her türlü destek ve yardımdan dolayı Realkom 
Tekstil Ürünleri San.Paz.ve Dış Tic. A.Ş. en içten dileklerimle teşekkür ederiz.                                                          

Yöntem R-Kare(Eğitim) R-Kare(Test) RMSE  

Lineer Regresyon 0.9520519609 0.6074721956 2244,63 

Ridge Regresyon 0.8857966585 0.7527768348 1248,57 

Lasso Regresyon 0.8962226511 0.7656571174 1094,28 
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Özet: Parmak izleri üzerinde barındırdığı eşsiz izler dolayısıyla yüz yıllardır kullanılan, 
değişmeyen, elde edilmesi diğer biyometrik verilere göre daha kolay olan en eski kanıtlardan 
biridir. Parmak izlerinin üzerindeki desenler kişiye özel olduğu için kimliklendirmede sıklıkla 
kullanılmaktadır. Parmakların yüzey üzerine iz bırakması por deliklerinden gelen ter sayesinde 
olmaktadır. Vücudumuzda ter ekrin, sebasus ve apokrin bezlerinden üretilse de parmak izi 
oluşturulmasında ana etken ekrin ve sebasus bezleridir. Bu bezlerin ürettiği salgıların %99 
sudan oluşmaktadır. Bunun yanında aminoasit, lipid, glikoz, iyonlar ve metaller gibi birçok yapı 
bulunmaktadır. Parmak kan gibi boyar bir maddeye bulaşmadığı veya mum gibi yumuşak bir 
maddeye bastırılmadığı sürece yüzey üzerine bırakılan iz çıplak gözle ayırt edilemez. Bu izlerin 
çeşitli kimyasallar ile görünür hale getirilmesi gerekir.  Yüzeydeki görünmez izlerin 
geliştirilmesi için kullanılan çeşitli kimyasallar salgıdaki bu tür maddeler ile reaksiyona girip 
renklendiğinde iz ayırt edilebilir hale gelir. Parmak izi oluşumunu sağlayan herhangi bir salgı 
bezinin işlevini kaybetmesi veya azaltması oluşan izin kalitesini olumsuz etkiler. İlaç ve 
kozmetik ürünlerinde bulunan bazı etken maddeler ve insanların muzdarip olduğu bazı 
hastalıklar, bezlerden çeşitli maddelerin salgılanmasını azaltmada etkilidir. Ter salgılansa dahi, 
parmak izi gelişiminde kullanılan kimyasalların reaksiyona gireceği hedef maddelerin varlığı 
çok az olacağı için yeterli renklenme sağlanamaz. Bu sebeple parmak izleri analiz ve tasnifin 
yapılabileceği düzeyde görünür hale getirilemez.     

Anahtar Kelimeler: Parmak İzi, Hastalık, İlaç 

Abstract: Fingerprints are one of the oldest evidences that have been used for hundreds of 
years, unchanged, and easier to obtain than other biometric data, due to the unique traces it 
contains. The patterns on the fingerprints are often used in identification because they are 
personal. It's because of the sweat from the pore holes that the fingers make marks on the 
surface. Although sweat is produced from the ecrine, sebasus and apocrine glands in our body, 
the main factor in the creation of fingerprints is the ecrin and sebasus glands. The secretion 
produced by these glands consists of 99% water. In addition, there are many structures such as 
amino acids, lipids, glucose, ions and metals. Unless the finger is smeared with a dye such as 
blood or pressed against a soft substance such as wax, the trace left on the surface cannot be 
distinguished with the naked eye. These traces need to be made visible with various chemicals. 
When various chemicals used to develop invisible marks on the surface react with such 
substances in the secretion and become colored, the mark becomes distinguishable. Losing or 
reducing the function of any gland that creates fingerprints adversely affects the quality of the 
resulting fingerprint. Some active substances found in drugs and cosmetics, and some diseases 
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that people suffer from, are effective in reducing the secretion of various substances from the 
glands. Even if sweat is secreted, adequate coloration cannot be achieved because the target 
substance to which the chemicals used in fingerprint development will react is too less. For this 
reason, fingerprints cannot be made visible at the level which analysis and classification can be 
done. 

Keywords: Fingerprint, İllness, Medicine 

I. GİRİŞ 

A. Parmak İzi Nedir? 

Parmakların birinci boğumu ile tırnak ucu arasında kalan bölümde “papil” adı verilen ince, 
çıkıntılı yapılar bulunmaktadır. “Por” denilen gözeneklerin bir sıra halinde dizilmesiyle papiller 
oluşur. Por delikleri derinin alt katmanlarına kadar indiği için vücut sıvılarının por boyunca 
ilerlemesiyle papil hattında nemli bir tabaka meydana gelir. Oluşan bu tabakanın herhangi bir 
yüzey ile teması sonucu parmak izi oluşur. Nehemihan Grew (1641-1684) ilk defa 1684 yılında 
por, papil hatları ve papil aralarını tanımlayan kişi olmuştur. Aynı yıllarda çalışmalarından 
dolayı derideki bir katmana ismi verilen Marcello Malpighi’de (1628-1694) bu yapılardan söz 
etmiştir [1].  

Kimliklendirme için parmak izlerinin kullanımının kesin kaynağı belirsizdir. Parmak izinin 
eski çağlarda kullanıldığına dair bazı kanıtlar vardır ancak parmak izlerinin bir kişisel 
tanımlama aracı olarak tam potansiyelinin anlaşıldığına dair bir gösterge yoktur. İlk güvenilir 
kayıt William Herschel’den gelmektedir. 1858’de yaptığı anlaşma sırasında karşısındaki kişiyi 
korkutmak amacıyla geleneksel imza yerine karşısındaki kişinin el izini kullanmış, 32 yıl sonra 
aynı kişiden aldığı izleri karşılaştırdığında parmak izinin değişmezlik özelliğini keşfetmiştir 
[2]. Parmak izinin kimliklendirme amaçlı kullanılmasını öneren ilk bilimsel yayın ise 1880’de 
Henry Faulds tarafından yayınlanmıştır [3]. Geçmişte kişisel imza yerine geçen parmak izleri 
artık suç ve suçluyu birbiriyle ilişkilendiren bir araç haline gelmiştir. Yüzeye sürtünme sonucu 
bırakılmadığı veya çevresel etmenlerden dolayı silinmediği sürece adaletin tecellisinde 
vazgeçilmez bir araç olmaya devam edecektir. Parmak izinin suçluları tespit etmekte 
kullanılmasına öncülük eden üç özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler; Benzemez-benzetilemez, 
değişmez-değiştirilemez ve tasnif edilebilir oluşudur.  Tüm insanların parmak izleri çoğunlukla 
benzer olsa da papil hatlarının dizilişlerindeki farklılık ve içinde barındırdığı çatal, ada, nokta 
gibi şekiller benzersiz izlerin oluşmasını sağlar. Parmak izleri insanlar arasında farklılık 
gösterdiği gibi bir bireyin parmakları arasında da değişkenlik göstermektedir [4]. Parmak 
izlerinin yıllar boyunca değişmeyeceğini ve iki izin aynı olmayacağını söyleyen Fransic Galton 
(1822-1911), iki kişinin aynı ize sahip olma olasılığını altmış dört milyonda bir olarak 
hesaplamıştır [5].  Alana birçok katkıda bulunmuş olan Galton’un 1880’lerdeki çalışması 
parmak izi sınıflandırma sistemini içeren ilk çalışmadır. Bu çalışma içerisinde üç temel parmak 
izi sınıfını öne sürmüştür. Bunlar kement (loop), sarmal (whorl) ve ark (arch) olarak 
aktarılmıştır [2]. Aşınma, sıyrılma, yanma gibi çeşitli sebepler ile üst derinin zarar görmesi 
sonucu papil hatları kaybolsa da tabakanın kendini yenilemesiyle eski hatlar tekrar oluşur. 
Gebeliğin altıncı haftasında oluşmaya başlayan parmak izleri kişinin hayatı boyunca izin 
büyüklüğü hariç değişmeden kalır. Parmak izlerindeki şekiller çeşitli sembollerle belirlenip 
tasnif işlemi gerçekleştirilir [6], [7].  
İzlerin ait olduğu sınıf oluşum şekillerine göre değişmektedir. İzler kabartma, görünür ve 

görünmez parmak izleri olarak sınıflandırılır. Kabartma izler mum, hamur, kil, macun gibi 
yumuşak zeminlere parmakların basıncı ile meydana gelir. Bu şekilde parmak izinin üç boyutlu 
görüntüsü oluşur. Negatif özellikteki bu izler fotoğraflandıktan sonra pozitife çevrilmelidir. [8]. 
Parmağın kir, toz, boya, kan, mürekkep gibi maddelerle boyanması sonucu yüzey ile temasında 
görünür veya pozitif izler oluşmaktadır. Pozitif olarak isimlendirilmesinin sebebi papillerin 
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boyayı yüzeye bırakırken çukurların boş kalmasındandır [9]. Bu tür izler bulunduğunda 
fotoğraflanmalı, gelişim düzeyini arttırmak için çeşitli kimyasallar ile muamele edilmelidir. 
Görünmez (latent) izler çıplak gözle görünemeyen izlerdir. Hedef yüzeylerin parmak izi 
inceleme açısından farklı özelliklerde olması (gözenekli–gözeneksiz yüzey) kullanılan 
yöntemlerinde farklı olmasını sağlamaktadır. Görünmez parmak izlerinin özellikleri yüzeyler 
arasında çeşitlilik göstermektedir. Geliştirilmiş her bir yöntem, farklı durumlarda ve belirli 
standartlar dâhilinde uygulama alanı bulmakta ve yöntemler arasında tercih tamamen, 
uygulayıcının tecrübesine kalmaktadır. En uygun yöntem yüzeyin durumu ve yapısı (pürüzlü-
pürüzsüz, emici-emici olmayan vb.), parmak izini etkileyen herhangi bir kalıntı olup olmadığı 
(yağ, kan vb.), çevresel faktörler (ıslanma, kuruma vb.), parmak izinin muhtemel yaşı (yüzeyde 
kalış müddeti) gibi hususlar göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Bu sebeple, bir yüzeyde 
aynı yapıdaki parmak izlerinde olumlu sonuç veren yöntemler diğer yüzeyde çalışmayabilir. 
Parmak izinin delillendirilmesi açısından izin bulunduğu yüzey türü bu açıdan çok önemli bir 
faktördür [10]. 

Yüzeyin türüne göre izin geliştirilmesi için kullanılan kimyasallar değişkenlik göstermektedir 
[11]. Yüzey türü dışında yüzey rengi, yüzeyde bulunan farklı kimyasal yapıya sahip bileşenler 
de izin gelişimi için kullanılacak yöntemi etkiler [12]. Parmak izlerini geliştirmek için 
ninhidrin, gentian violet, siyanoakrilat, amido black gibi kimyasallar; manyetik, floresans, 
karbon kaynaklı tozlar veya farklı dalga boylarında ışık kaynakları kullanılır [13]. Gözenekli 
yüzeylerde parmak izi geliştirmek için kullanılan en eski yöntemler; Ninhidrin solüsyonu ve 
iyot/benzoflavon spreyidir ve hala suç ile mücadelede kullanılmaktadır. Gözeneksiz yüzeylerde 
etkili tekniklerden birisi siyanoakrilat yöntemidir. Tozlama yöntemi uygulanırken klasik 
tozların yanı sıra gözeneksiz yüzeylere uygulanabilen manyetik ya da floresan tozlar da 
mevcuttur [14].  Tozlama yöntemi uygulandığında yüzey rengine göre toz rengi seçimi yapılır. 
Açık renkli yüzeylerde koyu, koyu renkli yüzeylerde açık renkli tozlar kullanılır, bu sayede 
kontrast yaratılarak parmak izi özellikleri daha görünür hale getirilir [15].  

Parmak izlerini oluşturan taban hattı, çevre hattı ve merkezi hat olmak üzere papil hatları üç 
ana gurupta toplanmaktadır.  Taban hatları parmağın uzun eksenini dik keser ve birinci 
boğumun ekleme yakın bölgesinde konumlanır. Şekilleri sebebiyle önemli bir özellik 
bulundurmazlar. Taban hattın bir ucundan başlayan çevre hattı, boğumun etrafını dolaştıktan 
sonra diğer taraftaki uca ulaşır. Taban ve çevre hatların ortasında bulunan merkezi hatlar 
boğumun merkezinde yer almaktadır. Kişilerin kimliklendirilmesinde büyük rol oynayan, 
bireye özgü olan ve çok fazla çeşitlilik gösteren asıl hat merkezi hatlardır. Elde edilen bir izin 
diğer izlerle karşılaştırılması sınıflandırma ile başlamaktadır. Bu sınıflandırma merkez durumu 
ve delta sayısına bağlıdır. Taban ve çevre hatlarının birleşerek üçgen şeklini aldığı karakteristik 
hat yapısı deltadır. Merkezi hatların gösterdiği Lasso ve Wirbel denilen temel iz grupları 
bulunmaktadır. Lasso grubunda delta bulunmaz veya en fazla bir adet bulunurken Wirbel 
grubunda iki veya daha fazla delta bulunmaktadır [4].  

Parmak izleri insanları kimliklendirmekle kalmayıp ek bilgiler sunmaktadır. Olay yerinden 
elde edilen parmak izi bulguları, fail veya mağdurun kimliklendirilmesinin yanı sıra olay 
yerindeki davranışları hakkında da değerli bilgiler elde etmek için kullanılabilecek benzersiz 
kimyasal içeriklere sahiptir. Aslında parmak izleri şekilsel görünümünden çok daha fazlasıdır; 
kimyasal kimliklerimizdir. Kişinin yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, patlayıcı 
maddelere temas edip etmediği gibi sorulara cevap verebilmektedir [14].  

Parmak izinden yapılan bir kimliklendirme sonucunda, söz konusu kişi kişiye ait adil arşiv 
bilgilerine ulaşılabilir. Parmak izleri uzmanlar tarafından manuel olarak el, göz ve çeşitli 
mikroskoplar ile karşılaştırılabildiği gibi, AFIS (Automated Fingerprint Identification System) 
benzeri sistemler kullanılarak veri tabanında otomatik tarama ve karşılaştırma işlemleri 
gerçekleştirilebilmektedir. Bir suçluya ait parmak izi AFIS sisteminde taranırken, İçişleri 
Bakanlığı’na ait veri tabanındaki kayıtların tamamı ile karşılaştırma yapılsa da harcanan sürenin 
çok az olduğu rapor edilmiştir [16]. Sonuç olarak bu sistemde yapılan tarama iş yükünü ve 
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harcanan zamanı büyük oranda azaltarak adalet sistemine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede 
olay yerinden veya şüphelilerden alınan parmak izleri ilgili kurumlarca tasnif edilerek suçlulara 
ulaşılmaktadır. Günümüzde parmak izi önemini korumakta, gelişen ve yaygınlaşan bir alan 
olmaya devam etmektedir.  

 
B. Parmaktan Salgılanan Bezler ve Parmak İzini Oluşturan Materyaller 
 Parmak temas ettiği yüzeye yalnızca birkaç mikrogram materyal transfer ederek parmak izini 

oluşturur. Parmak izlerinin saptanmasına ve görünürleştirilmesine yardımcı olabilen bu 
materyaller vücudun doğal salgılarından meydana gelebildiği gibi çevreden gelen kirleticileri 
de içerebilmektedir [17]. Parmak izini oluşturan ter %99 sudan oluşsa da içerisinde organik ve 
inorganik birçok madde bulundurmaktadır [18]. Yapılan bir çalışma terin 346 madde içerdiğini 
göstermiş, bunlardan 303’ü kesin olarak saptanmıştır [19], [20]. Parmak izi kalıntılarının 
oluşmasında etkili olan üç salgı bezi ekrin, apokrin ve sebasus olarak adlandırılmaktadır (Şekil 
I). Ekrin bezi ter bezleri arasında ilk keşfedilen olmasına rağmen ismini 100 yıl sonra 
Schiefferdecker tarafından almıştır [21]. Ekrin ter bezleri vücudun her yerinde kişiye göre 
çeşitli boyutlarda ve yoğunlukta değişiklik göstererek bulunur. Özellikle de avuç içlerinde ve 
ayak tabanlarında en yüksek yoğunlukta bulunurlar, bu durum ekrin salgısının parmak izinde 
baskın olarak görülen bileşen olduğunu düşündürmektedir [22]–[24]. Bu bezin vücutta en az 
yoğunlukta bulunduğu yer ise boyun ve sırt kısmıdır [25]. Ter salgısı hacmin çoğunluğundan 
sorumludur [26]. İnsan derisinde her biri 30-40 mikrogram ağırlığında olan 2-4 milyon ekrin 
bezi bulunmaktadır [27]. Ekrin bezler fetal dönemin üçüncü ayında avuç içi ve ayak 
tabanlarında oluşmaya başlar. Vücudun diğer kısımlarında ise oluşum beşinci aydan itibaren 
başlayıp sekizinci ayda sonlanır. Bezin distal bölgesindeki yapının görevi bikarbonat, sodyum 
klorid ve diğer çeşitli maddeleri rezorbe etmektir. Bu özellik suyun deriden buharlaşmasını 
sağlar [28]. Ekrin bezlerinden salgılanan ter %98-99 oranında su ve sodyum, potasyum, metal 
iyonları (Na+, K+, Ca2+), bikarbonat, amonyak, kalsiyum, klorür, demir, florür, bromür, sülfat 
ve fosfat gibi bir dizi inorganik madde ile amino asit, üre, proteinler, glikoz, laktat, üre, laktik 
asit, kolin, ürik asit, piruvat, kreatin ve kreatinin gibi organik maddeleri içerir [17], [29]–[31]. 
Bu tür maddeler terin sahip olduğu buhar basıncını azaltır [32]. Ekrin salgısında ayrıca lipidler 
de bulunmaktadır [33].   

Sebasus bezleri Eichorn tarafından 1826 yılında tanımlanmıştır [21].    Bu bezler çene, sırt, 
kafa, yüz gibi yoğun olarak kıl foliküllerinin olduğu alanlarda bulunur, bununla birlikte 
epidermal lipidlerle birlikte cilt üzerinde de yer alır. Bezler derinin dermis tabakasına 
konumlanmıştır [33]. Fetal evrenin 13-15. haftalarında oluşmaya başlayan sebasus doğuma 
kadar oluşumunu büyük oranda tamamlar [34]. Terin buharlaşmasını önleyerek vücut ısısının 
korunmasına yardımcı olur. Sebum, glandüler hücrelerin tamamen parçalanmasıyla üretilir. 
Foliküler kanal boyunca ve cilt üzerine yayılan viskoz bir sıvıdır. Yapılan bir çalışmada saf 
sebum analiz edilmiş ve içerisinde skualen, mum esterleri (wax esters) ve trigliseritler 
bulunmuştur [35]. Sebasus bezi bu maddelerden oluşan sebumu salgılamaktadır. Buna ek olarak 
sebasus bezinden salgılanan maddeler arasında serbest yağ asitleri (C7–C22, doymuş ve 
doymamış), kolesterol esterleri, mono-, di- ve triasilgliseroller ve diğer hidrokarbonlar 
bulunmaktadır [4]. Sebasus bezleri bacakların dorsal kısmı, el ve ayak yüzeyleri dışında her 
yerde bulunur fakat sebasus bezleri elde bulunmasa da diğer bölgelere parmağın teması 
sonucunda parmak izinde sebum ve epidermal lipidler tespit edilebilmektedir [22], [31], [36]. 
Deri yüzeyindeki lipidler sebasus bezleri ve epidermis kaynaklıdır [17]. Serbest yağ asitleri 
normalde yoktur ancak daha sonra yağ kanallarında ve ciltte trigliseritlerin mono gliseritlere ve 
digliseritlere enzimatik olarak ayrışmasının bir sonucu olarak deriye salgılanan materyal 
içerisinde oluşur. Cilt yüzeyindeki yağ, serbest yağ asitlerinin %30 kadarını içerebilir [37].  

1844 yılında Krause tarafından keşfedilen apokrin bezi, 1922 yılında Schiefferdecker 
tarafından isimlendirilmiştir [38]. Apokrin bezleri, sebasus bezlerinin aksine belirli bölgelerde 
toplanır. Apokrin bezleri özellikle genital, meme, kasık ve koltuk altı bölgelerinde bulunur, 
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ayrıca yüzde apokrin bezlerinin bulunduğu tek bölge göz kapaklarıdır [31], [39]. Bu nedenle 
parmak izi bileşiminde küçük bir role sahiptir. Yapılan mikroanalizler apokrin bezinden 
salgılanan ter içerisinde indirgeyici şeker, ferrik demir ve amonyak varlığını ortaya koymuştur 
[37]. Bunlar dışında apokrin bezinden salgılanan materyaller içerisinde genel olarak androjenik 
steroidler, kolesterol, glikojen (karbonhidratlar), proteinler ve su bulunmaktadır [4]. 
Mikroorganizma tarafından metabolize edici substrat görevi gören ve böylece koku üreten yağ 
asitlerini içeren viskoz salgılar üretir [40]. 

Ekrin bezinde günlük ortalama olarak meydana gelen terleme miktarı 2,3 kg’dır ve apokrin 
bezlerinden salgılanan terin oranı çok daha küçük olsa da sebum miktarının benzer ölçüde 
birikebileceği bilinmektedir [37]. Bunlar dışında parmak izi kalıntılarında kozmetikler veya 
diğer dış kaynaklı bileşenler olan bakteri sporları, toz, saç ürünleri, ilaç ve yasa dışı 
uyuşturucular gibi kirletici maddeler de bulunabilir [30], [31].  

Şekil I. Ekrin, apokrin ve sebasus salgı bezleri [41]. 

C. Salgıların Parmak İzi Geliştirme Reaktiflerine Etkileri 

Ekrin, sebasus ve apokrin bezlerinin içerdiği maddeler ile parmak izini geliştirmek için 
kullanılan kimyasallar etkileşime girer. Bu sayede izler görünür hale gelir. Örneğin amino asit 
ile etkileşime giren kimyasallar ninhidrin, siyanoakrilat, 1,8-Diazafluoren-9-one (DFO), 1,2‐
Indandione, ninhidrin analogları, floresamin, o-Phthalaldehyde, genipin, lawsone, alloxan, 
kloro-7-nitrobenzofuran klorür, dansil klorür, dimetilaminosinnemaldehit ve 
dimetilaminobenzaldehit olarak sıralanabilir. Bu kimyasallara aminoasit reaktifleri de 
denmektedir [4]. Ekrin salgısında ve parmak izi kalıntısında bulunan aminoasitler özellikle 
ninhidrin, 1,8-diazafloren-9-one ve Indandion reaktiflerinin hedef bileşenleri olduğundan 
önemi büyüktür [22], [42]. Ninhidrin birincil ve ikincil aminler olan amino asitler, proteinler 
ve peptitler dahil olmak üzere çeşitli maddelerle reaksiyona girerek Ruhemann moru (RP) 
olarak bilinen koyu mor renkli bir ürün oluşturur. Ekrin bezleri gizli parmak izi kalıntılarında 
bulunan bir dizi aminoasit salgılamaktadır. Bu özellikler sayesinde amino asit reaktiflerinin 
kullanımı, kağıt yüzeyi gibi gözenekli yüzeylerde gizli parmak izlerinin geliştirilmesi için 
kullanılmaktadır [29]. Metal, cam, plastik gibi gözeneksiz yüzeylerdeki izleri görünürleştirmek 
için kullanılan siyanoakrilat tekniği, terde bulunan amino asit, protein ve yağ asitleriyle 
tepkimeye girerek beyaz bir görüntü oluşturur. Siyanoakrilat uygulaması ile gelişen, ancak 
yeterli kontrast farkı olmadığı için görünmeyen izlerin boyanma yöntemleri ile geliştirilmesi 
gerekir [43]. Ekrin bezlerinden salgılanan maddelerden bir diğeri üredir. Gümüş nitrat ve 4-
dimetilaminosinamaldehit (DMAC) reaktifleri üreyi hedef alarak parmak izini görünürleştirir 
[4].  

Gizli parmak izi kalıntıları genellikle suda çözünen ve çözünmeyen olarak iki ana gruba 
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ayrılır. İzdeki kalıntıların suda çözünen kısmı genel olarak NaCl benzeri tuzları ve serin ya da 
glisin gibi amino asitleri içeren ekrin salgılarından oluşur. Amino asitlerle reaksiyona giren 
ninhidrin ve sodyum klorür ile reaksiyona giren gümüş nitrat gibi kimyasallar kalıntının bu suda 
çözünür kısmını görselleştirmek için etkili reaktiflerdir [33]. Fakat yüzey su ile temas ettiğinde 
bu yöntemler geçerliliğini yitirir. Bu durumda fiziksel geliştirici (PD/physical developer) olarak 
literatüre geçen, ninhidrin ve DFO'nun aksine gizli izdeki suda çözünmeyen bileşenlere, yani 
suda çözünmeyen bir emülsiyon içinde hapsolmuş sebasus salgıları veya suda çözünen 
maddelere duyarlı olan PD reaktifi kullanılır. Islak kağıt benzeri yüzeylerden gizli parmak 
izlerinin tatmin edici şekilde geliştirilmesini sağlayan tekniklerden biridir [29]. PD tekniği 
gümüş (I) iyonlarının elemental gümüşe indirgenip parmak izi kalıntısındaki organik bileşenler 
ile etkileşime girmesi ve sonucunda renk oluşturması olarak gerçekleşir. Yağ asidi ve lipid 
bileşenlerine yapışır [44]. Suda çözünmeyen materyaller protein gibi suda çözünmeyen 
moleküllerden ve yağ asitleri gibi polar olmayan lipidlerden oluşur. Oil Red O (ORO) veya 
Nile Red gibi reaktifler ikinci kısımdaki lipitlerle reaksiyona girmektedir [33].  

Lipid reaktifleri sudan black, kristal violet (gentian violet olarak da bilinir), Oil Red O, iyot 
çözeltisi, rutenyum tetroksit, osmiyum tetroksit, evropiyum şelat, natural yellow 3 (kurkumin), 
Nile Red ve Nile Blue A, Rubeanik asit-bakır asetat ve fosfomolibdik asit olarak sıralanabilir. 
Parmak izi artıklarındaki sebasus bezinden salgılanan lipid maddesi ile etkileşime girerek, gizli 
izi görünür hale getirdiklerinden lipid reaktifleri olarak adlandırılmaktadırlar [4]. SPR yöntemi 
ıslak yüzeyler üzerinde parmak izi gelişimi sağlayan bir başka yöntemdir. Yapılan incelemeler 
SPR'nin oleik ve linoleik asitler, gliserol esterler, kolesterol ve skualen gibi bileşiklerle 
etkileşime girdiğini göstermiştir [45]. 

Altın nanopartikülleri (AuNPs) yöntemi gözenekli yüzeylerdeki parmak izinin gelişimi için 
kullanılmaktadır ve tüm aşamalar parmak izindeki sebasus bezinden salgılanan lipid yapıdaki 
materyallerin varlığına dayalıdır [46]. Bunun dışında yeni yöntemler arasında kesikli akım 
metal nanopartikülleri (electrodeposited metal nanoparticles) olarak adlandırılan yöntemde 
ekrin ve sebasus bezlerinden salgılanan materyaller kullanılarak parmak izi 
görünürleştirilmektedir [47].  
 

D. Parmak İzi Gelişimine Etki Eden Faktörler 

Yaş 

   Yaşlanmayla beraber parmak izindeki kimyasallar değişkenlik göstermektedir. İzde bulunan 
sebum yaşla beraber artar. Yapılan bir çalışmada yeni doğan bir bebekte bu oran %1.5 
civarındadır. 1 aylıktan 4 yaşına kadar incelenen çocukta ise sebum %20-23 oranına 
yükselmiştir. 45 yaşına kadar ise %16-19 seviyesinde sabitlenmiştir. Trigliserit miktarı da çok 
çeşitlidir. Sebumdaki trigliserit miktarı yeni doğumda %52 civarındadır. Yaşa göre değişen 
sebum seviyesi post- adolesan dönemden sonra %41’e düşmektedir. Ayrıca sebumdaki wax 
esteri, kolesterol, squalen miktarı da değişkenlik gösterir [48].  Özetle ekrin ve sebum salgılama 
oranları gençlik yıllarında pik yapar ve sonrasında kademeli olarak düşer. Yaklaşık altmış beş 
yaşın üzerindeki kişilerde ise sebum salgılama oranları çok düşüktür[49]. 
 
Yüzey Türü 

Parmak izi gelişiminde yüzey türü de oldukça önemli olmaktadır. Yüzeyler pürüzlü, pürüzsüz 
ve yarı pürüzlü olarak üçe ayrılır. Porlu yüzeyler genel olarak doğada bulunan selüloz, kağıt, 
ahşap gibi materyallerdir. Parmak izlerindeki sıvı bu yüzey tarafından emilir[50].  Yarı 
gözenekli yüzeyler, parmak izi kalıntılarını emmenin yanı sıra direnme özelliği de gösterir. 
Parlak dergi kâğıdı, selofan bu gruba dahildir. Pürüzsüz yüzeyler nemi iter. Plastik, metal, cam 
gibi yüzeyler örnek verilebilir. İz gelişimi kolaydır[33]. 
Çevresel Etmenler 
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Parmak izi bileşimi nem ve diğer uçucu bileşiklerin kaybı, kimyasal reaksiyonlar ve 
oksidasyon gibi mekanizmalar nedeniyle bırakıldıktan sonra zamanla değişmektedir. Bunun 
meydana gelme derecesi; yüzey tipi ve durumu, doğrudan güneş ışığına maruz kalma seviyesi, 
ortam sıcaklığı, nem ve hava akışı dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. Vücut ısısının 
düşmesi parmağın esnekliğini azaltacaktır [51].   
Bunun dışında parmak izi kalıntılarının yüzeyde kalma süresi arttıkça, kalıntı içerisindeki nem 
ve yağlı maddeler buharlaşma eğilimi gösterir. Benzer bir durum sıcak iklimlerde de görülür. 
Bu sebeple tropik iklimlerde tozlama tekniği kullanarak parmak izini geliştirmek çok zor hale 
gelir [15].  
 
Kontaminasyonlar 

   Açık havada veya tozlu odalarda bırakılan izlerin kontaminasyon ve degredasyon riski 
yüksektir çünkü çevredeki kontaminasyona sebep olacak maddeler iz gelişimini etkiler[52]. 
Kişilerin kullandığı kozmetik, saç ürünler ve parfümler en sık karşılaşılan kirletici ürünlerdir 
[53].  
 
Meslek 

   Parmakların yoğun kullanıldığı meslek gruplarında çalışan insanların parmak izleri geçici ya 
da kalıcı  olarak  zarar görebilir. Örneğin; inşaat işçilerinin elleri ofis çalışanlarına göre daha 
yıpranmış ve kurudur. Bu tarz meslekler parmak izindeki karektaristik izlerin sayısının 
azalmasına neden olmaktadır [12]. 
 
Yüzeye Dokunuş 

   Yüzeye uygulanan kuvvet, temas alanı, temas açısı, deformasyon ve parmağın yüzey boyunca 
kayması izin gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir[54]. Bununla birlikte yüzeye temas eden 
kişinin elinin temizlik düzeyi parmak izini etkiler. Elin yıkanmış olması, kirli olması ya da el 
kreminin uygulanmış olması örnek verilebilecek bazı faktörlerdendir [52], [55].  
 
Cinsiyet ve Etnik Köken  

   Parmak izi özellikleri cinsiyete ve etnik gruplara göre istatistiksel olarak farklılık gösterir. 
Yapılan bazı çalışmalarda parmak izi özellikleri incelenerek cinsiyet ayrımları 
gerçekleştirilmiş, bu sayede parmak izinin kadın ve erkek bireylerin tespit edilmesinde de 
kullanılabilen bir delil olduğu görülmüştür[56]–[58]. Parmak izlerindeki amino asit içeriği 
erkek ve kadın parmak izlerini ayırt etmek için kullanılmaktadır[59]. İnsanlar arasında parmak 
izini oluşturan salgılarda değişiklikler mevcut olduğu gibi, aynı şekilde bir kişiden farklı 
dönemlerde alınan parmak izlerinde farklılıklar meydana gelmektedir. Bahsedilen özellikler bu 
duruma etki eden ana nedenlerdir.  
 

E. Hastalıkların ve İlaçların Parmak İzi Gelişimine Etkileri  

   Parmak izlerinin oluşmasını sağlayan üç temel bezden herhangi birinin fonksiyonunun 
azalması parmak izi gelişimini olumsuz etkiler. İlaçlar ya da kozmetik ürünler içerisinde 
bulunan bazı etken maddeler ve insanların sahip olduğu bazı hastalıklar salgı bezlerinden çeşitli 
maddelerin salgılanmasını azaltan etkiler göstermektedir.  
   Parmak izini etkileyen maddelerden biri izotretinoin maddesidir. Retinoidler sebasus bezleri 
dahil birçok hücre tipinde epitelyal farklılaşmayı (epithelial differentiation) modüle etmektedir. 
1970’li yılların başında insanlarda ve hayvanlarda sebasus bezi büyüklüğünü ve sebum salgısını 
azaltarak sebasus bezleri üzerinde derin bir etki oluşturduğu keşfedilmiştir [60], [61]. Retinoid 
çeşidi olan izotretinoin (13-cis retinoik asit) isimli etken madde sebum üretiminin bilinen en 
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güçlü inhibitörüdür. Sebasus bezi aktivitesinin baskılanması da dahil olmak üzere oluşturduğu 
çeşitli etkiler mevcuttur [62]. İzotretinoin maddesinin uygulanmasının üzerinden 2 hafta 
civarında kısa bir zaman geçtiğinde bile sebum üretiminde azalmalar 
gözlemlenebilmektedir[63], [64]. İzotretinoin tüm -trans veya 9-cis retinoik asitlere göre daha 
baskın etkiye sahiptir [65]. Sebasus bezi aktivitesini azaltma yolu ile akne probleminin önüne 
geçilmesi için yoğun olarak ilaç endüstrisinde kullanılmakta olan izotretinoin maddesi, aynı 
amaçla kozmetik ürünler içerisinde de karşımıza çıkmaktadır. Dünya çapında izotretinoin etken 
maddesini içeren çeşitli ilaçlar üretilmiştir. Bahsi geçen ilaçlar tablo I’de gösterilmiştir. 

Sebum maddesi kolesterol, yağ asitleri, yağ alkolleri, di- ve tri-gliseritler, mum esterleri, 
sterol esterleri ve skualenden oluşur. Özellikle mum esterleri ve skualenin sebasus bezinin 
karakteristik salgıları olduğu düşünülmektedir[64], [66]. Yapılan çalışmalarda izotretinoin 
tedavisi sırasında hücre döngüsünün durdurulması ve sebositlerin apoptozu gibi süreçlerin 
varlığı açıklanmıştır. Bu süreçler sebebiyle izotretinoinin insan derisindeki sebasus bezlerinin 
boyutunda, şeklinde ve lipid içeriğinde ciddi bir düşüş olduğu gösteren histolojik verilerin 
oluştuğu düşünülmektedir[67], [68].  
Strauss ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada farklı dozlarda izotretinoin maddesi 
uygulanmış, zamana göre oluşturduğu değişimler kaydedilmiştir. İlk iki hafta içerisinde sebum 
üretimindeki azalma yüzdesi 0.1 mg/kg/gün izotretinoin alan hastalarda yaklaşık %30, 0.5 
mg/kg/gün izotretinoin alan hastalarda %40 ve 1.0 mg/kg/gün alan hastalarda yaklaşık %70 
olarak tespit edilmiştir. Süre dört haftaya çıktığında sebum üretiminde oluşan baskılama günlük 
olarak en düşük dozu alanlarda %65’den başlamakta ve en yüksek dozu alanlarda maksimum 
düzeye yakın olan %90 oranına kadar çıkabilmektedir. İzotretinoin maddesinin cilt yüzeyindeki 
lipid bileşiminde belirgin değişiklikler oluşturduğu gözlemlenirken, mum esterleri ve skualen 
yüzdesinde azalma tespit edilmiştir. Yetişkinlerde deri yüzeyindeki lipidlerin yaklaşık %95’i 
sebasus bezi kaynaklı olduğundan, teorik olarak sebum üretiminin inhibisyonundan 
kaynaklanan cilt yüzeyi lipit bileşimindeki bir değişikliğin sebum üretiminde en az %85'lik bir 
azalma oluşturacağı düşünülmüştür. Sebasus aktivitesinin baskılanması tedaviden sonraki sekiz 
hafta boyunca devam etmiş, tedavi kesildikten sonra sebum üretimi hızla normale dönmüştür.  

 
Tablo I. Dünya çapında izotretinoin maddesinin kullanılarak üretilmiş jenerik ilaçların da 

dahil olduğu lisanslı formülasyonlar [62]. 

İlaç adı Üretici 
Accunetan Daewoong (Kore) 
Accuran Alvia (Yunanistan) 
Accure Apharm (Avustralya) 

Acnenormin, 
Aknenormin 

Hermal (Almanya) 

Acnetane® Adcock Ingram (Güney Afrika) 
Acne-Tretin Pharmator (Kosta Rika) 

Acnil Cristalia (Brezilya) 
Acnotin Medicap (Tayland) 

A-Cnotren Pharmaten (Yunanistan) 
Aknal DongAPharm (Kore) 

Aknefug®-ISO Wolff (Almanya) 

Amnesteem Mylan Bertek Pharmaceuticals (Amerika Birleşik Devletleri) 

Cecnoin Ranbaxy (Brezilya) 
Ciscutan® Pelpharma (Avusturya) 
Claravis™ Barr Laboratories (Amerika Birleşik Devletleri) 

Curakne, Curacné Pierre Fabre (İsviçre) 

Curatane Taro (İsrail) 
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Dercutane Cantabria Farmaceutica (İspanya) 
Isoacne Schering-Plough (Amerika Birleşik Devletleri) 
Isocutan Zodiac Produtos Farmaceuticos (Brezilya) 

Isoderm® Dermapharm (Almanya) 
Isoface® Valeant (Brezilya) /ICN (Amerika Birleşik Devletleri) 
Isohexal Hexal (Avustralya) 

Isotret-HEXAL® Hexal (Almanya) 

Isotretinoin Schering (UK) 
Isotretinoin ISIS Actavis (Almanya) 

Isotretinoin mepha Mepha (İsviçre) 

Isotretinoin Ratiopharm Isotretinoin Ratiopharm 

Isotretinoin Stada Stada (Almanya) 

Isotrin Laboratório Neo Quiímica Comércio e 
Indústria (Brezilya) 

Isotroin Cipla (Hindistan) 
Liderma® Teva Pharma (İsviçre) 
Lurantal Schering (Avusturya, Belçika, Finlandiya, Almanya,Lüksemburg, 

Hollanda) 
Oratane Dermatólogicos Darier (Meksika) / 

Douglas Pharmaceuticals (Yeni Zelanda) 
Retinide RontagIngens (Arjantin) 

Roaccutane Roche (İsviçre) 
Rexidal Schering (İtalya) 

Scheritonin Schering (Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Portekiz) 

Sotret Ranbaxy Pharmaceuticals (Hindistan) 
Tretin Gerolymatos (Yunanistan) 

Trétinac Spirig (İsviçre) 
Trivane® Schering (İspanya) 

 
İzotretinoin maddesinin 0.1 mg/kg/gün dozunda uygulandığı hastalarda normale dönüşün en 

hızlı olduğu, yani normal salgı durumuna dönüşün doza bağlı olduğu anlaşılmıştır [69]. Diğer 
bir çalışmada ise tedavinin kesilmesinden 30 hafta sonra hastaların bir kısmında sebasus bezi 
aktivitesinin tedavi öncesi haline döndüğü görülürken, 8 hastada uzun süre boyunca 
baskılandığı görülmüştür. 80 hafta kadar takip edilen bu hastaların sebasus aktivitelerinde %30 
ile %80 arasında değişen azalmanın olduğu görülmüştür[70]. Bu durum sadece tedavi sırasında 
değil, sonrasında da salgının azaldığını ve parmak izinin uzun süre boyunca etkilenebileceğini 
göstermektedir. 

Sebasus bezleri üzerinde etki oluşturan bir diğer madde kozmetikte sıkça kullanılan 
hyaluronik asittir (HA). Jung ve arkadaşları in vitro, in vivo ve son aşamada klinik olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmada HA’nın hamsterlarda, insan hücrelerinde ve son aşamada 
insanların kendisinde bulunan sebasus bezlerinde lipid üretimini araştırmış, HA’nın sebasus 
bezlerinin boyutunu ve lipid üretimini azalttığını gözlemlemişlerdir. Ayrıca HA dozuna bağlı 
olarak lipid sentezinin doz arttıkça azaldığı anlaşılmıştır. Bu çalışma sayesinde HA’nın insan 
sebasus bezlerinin biyolojisinde etkili bir rolü olduğu kanıtlanmıştır[71]. Çalışmalar 
karşılaştırıldığında sebasus bezi salgısı üzerinde izotretinoin maddesinin HA maddesinden çok 
daha fazla azalma sağladığı görülmektedir. Benzer bir durum aromatik retinoid türevi olan 
etretinat maddesinde de görülmektedir. İzotretinoin %85-90 oranında maksimum baskılama 
gösterirken, etretinat %20’lerde seyreden hafif bir baskılama ortaya çıkarmıştır [69].  

Bir asetilkolin reseptörü antagonisti olan α-bungarotoksin ile tedavi edilen cildin sebum 
üretimini ve por genişliğini belirgin şekilde azalttığı gösterilmiştir. Bu da lokal nöronal 
stimülasyonun sebasus fonksiyonunu düzenleyebileceğini düşündürmektedir [72].  

362



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

Bazı yaygın dermatolojik sorunların yönetimi, ter bezi işlevini tamamen engellemek için 
önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu tür bir engelleme en kolay şekilde, asetikolinin ter bezi 
üzerinde etki yapmasını geçici olarak önleyen antikolinerjik ilaçların kullanılmasıyla sağlanır. 
Antikolinerjik ilaçlar, parasempatik kimyasal aracı olan asetikolini bloke etmeye yarayan belirli 
protez grupları ile bir tropan ve tropik asit radikalinden oluşan, yakından ilişkili bir kimyasal 
yapılar grubudur [73]. Belirli bir organa (örn. mide bağırsak sistemi) göre seçici veya spesifik 
bir antikolinerjik etki sağlayacak türevler veya analoglar geliştirmek için girişimde 
bulunulmuştur. Bu bileşiklerin etkinliğinin değerlendirilmesi, ter bezi dışındaki organlarla 
sınırlandırılmıştır. Shelley ve ve Horvath bundan yola çıkarak eski ve yeni antikolinerjik 
ilaçların ter bezleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Sonuçlara göre ağızdan alınan 
antikolinerkjik ilaçlar terlemeyi büyük oranda azaltsa da klinik olarak tamamen 
engellememişlerdir. Anhidrotik (terlemenin tamamen durdurulması) etki yalnızca çok yüksek 
dozlarda ve kısa periyotlarda görülebilir. Klinik dozajda ağızdan alınan 15 antikolinerjik ilacın 
iki saat boyunca pilokarpin kaynaklı bölgesel terlemeye etkisi olmamıştır. Alımdan 30-60 
dakika sonra yüksek seviye (3.0 mg) atrofin sülfat terlemeyi azaltmıştır. İyontoforez ile topikal 
uygulamanın ardından, skopolamin HBr, atropin metil nitrat ve atropin sülfatın, termal 
stimülasyona yanıt olarak lokal terlemeyi önlemede on bir antikolinerjik ilaç arasında en etkili 
olduğu kanıtlanmıştır. Skopolamin HBr'nin (1-hyoscine HBr) konsantre sulu çözeltilerinin tek 
bir topikal uygulaması, uygulamadan sonra haftalarca devam eden lokal anhidroza neden 
olmuştur.  Çalışmada kullanılan yeni üretilen sentetik ilaçların hiçbiri, uzun yıllardır kullanımda 
olanlardan daha etkili olmamıştır. Mevcut çalışmalar, bileşiklerin hiçbirinin ter bezi için bir 
özgüllüğe sahip olmadığını göstermektedir [74]. 

Hipohidroz termal veya farmakolojik uyarana yanıt olarak terlemenin azalmasıdır. Aşırı 
terleme olarak bilinen hiperhidroza göre hipohidroz daha tehlikelidir. Termoregülatör bir 
terleme tepkisi oluşturamama, kişinin yoğun fiziksel aktivite koşullarında veya sıcak 
ortamlarda vücut sıcaklığını koruma becerisini ciddi şekilde zorlayabilir. Hipohiroza sebep olan 
ilaçlar tablo II’de gösterilmiştir [75].  

 
Tablo II. Hipohidroz (az terleme) sebep olan ilaçlar [75]. 

İlaç Sınıfı Yaygın 
Örnekleri 

Mekanizması 

Antikolinerjik Glikopirolat 
Hiyosiyamin 
Skopolamin 
Propantelin 
Disikloverin 
Belladonna 

Atropin 

Antimuskarin etki 

Antidepresanlar: 
trisiklikler 

Amitriptilin 
Desipramin 
Doksepin 
İmipramin 
Nortriptilin 
Protriptilin 

Antimuskarin etki (amitriptilin, doksepin için yüksek; 
imipramin ve protriptilin için orta; nortriptilin için 

düşük) 

Antiepileptikler Topiramat 
Zonisamit 

Karbamazepin 

Topiramat ve zonisamid = karbonik anhidraz 
inhibisyonu 

Karbamazepin = merkezi antikolinerjik etki 
Antihistaminler Siproheptadin 

Difenhidramin 
Prometazin 

Antimuskarin etki 

Antihipertansifler Klonidin Merkezi adrenerjik etki 
Antipiskotikler ve Klorpromazin Antimuskarin etki 
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antiemetikler Klozapin 
Olanzapin 
Tioridazin 
Ketiapin 

Antivertigo ilaçlar Meklozin 
Skopolamin 

Antimuskarin etki 

Mesane 
antispazmodikler 

Darifenasin 
Oksibutinin 
Solifenasin 
Tolterodin 

Antimuskarin etki 

Gastrik salgı 
önleyici ilaçlar 

Propantelin Antimuskarin etki 

Kas gevşeticiler Siklobenzaprin 
Tizanidin 

Spinal eksitatör internöronların belirsiz, muhtemelen 
inhibisyonu; muhtemelen merkezi ve periferik 

antimuskarinik etki 
Nöromuskuler 
paralitikler 

Botulinim 
toksinleri 

Asetilkolin presinaptik salınımını inhibe eden SNAP-
25'in bölünmesi 

Opioidler Fentanil 
Hidrokodon 

Metadon 
Morfin 

Oksikodon 

Hipotalamik ayar noktasının yükselmesi; 
Hidrokodon antagonizm 

 
Ellerin ürettiği ter miktarı oluşacak parmak izinin kalitesini etkiler. Ter, çeşitli ter bezleri 

tarafından salgılanan berrak, kokusuz, hipotonik bir çözeltidir. Vücut ısısının dengelenmesi, 
elektrolit dengesi, nemlendirme ve bağışıklık savunmasında işlev görür. Ter ve sebumun 
karışımı, buharlaşarak su kaybını sınırlayan ve cildin mikro ortamını destekleyen koruyucu bir 
hidrolipid film tabakası oluşturur [76]. Artan vücut sıcaklığına yanıt olarak ter atılımı yükselir 
ve birincil termoregülatör mekanizma olarak hizmet eder [77]. Ter ayrıca laktat, üre ve 
elektrolitler dahil olmak üzere doğal nemlendirme faktörleri sunarak cilt yüzeyinin 
nemlenmesine katkıda bulunur [77]. Ek olarak, terde bulunan antimikrobiyal peptitler ve 
immünoglobulinler, vücudumuz ve çevre arasındaki cilt arayüzünde immün savunma işlevleri 
gerçekleştirir [76]. Üretilen ter miktarının azlığı veya içerisindeki kimyasalların değişimi 
parmak izi oluşumunu olumsuz etkiler. Çeşitli hastalıklar bu duruma sebebiyet verebilmektedir.  

Atopik dermatit; genetik, immünolojik ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık etkileşimi 
içeren kronik inflamatuar bir dermatozdur [78]. Ter bezlerinde oluşturduğu etki sebebiyle ter 
endokrin tepkisi adı verilen ve terleme oluştuğunda kaşıntı oluşturan bir duruma sebebiyet verir 
[79]. Bariyer anormallikleri hastalığın patogenezinde önemli bir rol oynar, çünkü yapısal 
protein filaggrin genindeki mutasyonlar epidermal geçirgenliğin artmasına, SC hidrasyonunun 
azalmasına ve pH'ın artmasına neden olur [80]. Yine flaggrin üzerine yapılan bir çalışmada ter 
üretiminin azaldığı, ter bezlerinde tıkanıklıkların oluştuğu ve ter bezi morfolojisinde 
anormallikler oluştuğu görülmüştür [81]. Atopik dermatit hastalarında ekrin bezinin salgıladığı 
ter seviyesinde azalma görülmektedir [82]–[84] 

Ortam sıcaklığının 33 °C olduğu durumda yaşanan termal strese yanıt olarak atopik dermatit 
hastaları ve hasta olmayan bireyler dinlenme halinde lokal terleme durumuna göre 
karşılaştırılmıştır. Atopik dermatit hastaları, hasta olmayan bireylere kıyasla %50-60 oranında 
daha az terlemektedir. Kuru atopik dermatit cildi olan deneklerde, normal görünümlü cilde 
sahip deneklere göre daha düşük ter kaybı olmuştur [85]. Atopik dermatit olan ve olmayan 
hastalara yapılan intradermal adrenalin enjeksiyonu terleme miktarı açısından incelenmiştir. 
Maksimum terleme tepkisi hasta grubunda 5 x 10(-6) mol/l'lik eşik üstü konsantrasyonda 
görülürken atopik olmayan grupta 10 kat daha yüksek konsantrasyon ölçülmüştür [86].  

Atopik dermatit hastalığı sonucu sebasus bezi değişikliklerinin meydana geldiğinden 
bahsedilmişti. Sebasus bezinin içeriğinde meydana gelen değişiklikler avuç içlerinde, ellerin 
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arkasında, sternal bölgelerde azalmış sebum içeriği, sebasus bezinden salgılanan skualen ve 
mum esterleri bileşenlerinde azalma, toplam lipid miktarında azalma ve son olarak 
kolesterollerde artış şeklinde sıralanabilmektedir [87].  

Histamin, insanlarda asetilkolinin neden olduğu terlemeyi histamin H1 reseptör aracılı 
sinyalleşme aracılığıyla kanıtlanabilir şekilde inhibe eder. Ter bezlerinde asetilkolin, endositoz 
ve sekresyonla ilgili bir kinaz olan glikojen sentaz kinaz 3β'yı (GSK3β) inaktive ederken, 
histamin ile eş zamanlı stimülasyon GSK3β'yı aktive eder ve ter sekresyonunu inhibe eder. Bu 
nedenle histamin, atopik dermatitli hastalarda ter sekresyonunu azaltarak anormal cilt kuruluğu 
mekanizmasına dahil olabilir [88].  

Tanımlanan iki yüzden fazla ektodermal bozukluk olmasına rağmen en çok rastlanan türü 
hipohidrotik ektodermal bozukluktur. Bu bozukluk, ektodermal bozuklukların X'e bağlı 
hipohidrotik bir şeklidir. Popülasyonun 17000’de birini kapsamaktadır. Bu bozukluk ekrin bazlı 
terleme yeteneğinde azalma (hipohidroz), anormal veya birkaç diş eksikliği (anodonti veya 
hipodonti) ve seyrek saç (hipotrikoz) ile karakterizedir (Trzeciak ve Koczorowski, 2016).  
Tümör nekroz faktörü-α (TNFα) ile ilişkili yolun bileşenlerini kodlayan birkaç genden birindeki 
mutasyonlara bağlı genetik olarak heterojen bir hastalık grubunu, özellikle embriyonik 
ektodermalde önemli bir rol oynayan ektodisplazin A (EDA) sinyal yolunu içerir [89]. Bu yolda 
yer alan genlerdeki mutasyonlar, yüzey yerleşimli epitel hücreleri ile altta yatan mezenşim 
arasındaki etkileşimi bozar. Bu da cilt uzantılarının oluşumu ve farklılaşmasında değişikliklere 
neden olur [90]. 

Ektodermal displazi adı verilen durum iki veya daha fazla bulgu ile karakterize edilen 
heterojen bir hastalık grubudur. Bu bulgular ter bezlerinin kısmen veya tamamen yokluğu, 
anormal dişlenme ve hipotrikoz, tırnaklarda ekrin ve yağ bezlerinin kusurları şeklinde 
sıralanabilir [91]. 

Hafif ila şiddetli hipohidroz Fabry hastalığının ciltteki belirtilerindendir. Bu hastalarda ekrin 
ter bezlerinin salgı hücrelerinde inklüzyonlar bildirilmiştir [92].  Ekrin ter bezlerinde çok sayıda 
karakteristik sitoplazmik inklüzyon gözlenmiştir. Bunların katmanlı yapısı çeşitli bez 
hücrelerinde oldukça değişkendir. Ekrin bezlerinin etrafındaki küçük kan damarları, ağır 
inklüzyonlarla şişmiş endotel hücreleri tarafından daraltılmıştır. Bu intrasitoplazmik 
birikintiler, Fabry hastalığında terleme yeteneğinin azalmasından sorumlu olabilir [93]. Yapılan 
bir çalışma Fabry hastası çocuklarda erkeklerin %50’sinde ve kadınların %25’inde terlemenin 
veya ısı intoleransının azaldığını göstermiştir [94], [95]  

Psoriatik hastalarda ekrin ter salgılama kapasitesi azalır. Bunun başlıca nedeni ter bezlerinin 
keratin tarafından mekanik olarak tıkanmasıdır ve bu tıkanıklığın giderilmesi daha yüksek 
terleme oranları sağlar. Ter bezi aktivitesindeki bozulma, cilt yüzey alanı düzeltildikten sonra 
bile çalışmada düşük ter oranını göstermeye devam etmiştir [94][96]. 

Anhidrotik ektodermal bozukluk, çoğunluğu azalmış veya yok olan ekrin ve sebasus bezleri 
ile karakteristik bir hastalıktır. Bu hastalık kadın taşıyıcıların terlemede azalma ve hatalı diş 
yapısı gösterdiği, cinsiyete bağlı resesif bir hastalıktır [97]. Avuç içi ve ayak tabanlarında 
genellikle terleme yoktur, bu bölgelere yapılan bazı biyopsilerde ter bezi bulunmamaktadır 
[98], [99]. Bazı çalışmalar ise ter bezlerinin kutisin daha alt katmanlarında olduğunu 
kanıtlamıştır [97].  
İnfantil egzama hastalığının olduğu durumlarda küçük bazal hücrelerde lipid varlığının 

görülmediği ve salgılama aktivitesinin olmadığı görülmüştür. Bal mumu esterleri ve nötr yağlar 
normalin altında tespit edilmiş, bu da hastalığın sebasus bezlerinden salgılanan maddeler 
üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir [87].  

Adrenal yetmezliği olan hastalarda, glukokortikoidler ile sebum yer değiştirdiği için sebum 
seviyesi azalır. Glukokortikoidlerin olası etki mekanizması, kan serumundaki adrenal 
androjenlerin seviyesini düşürmek olabilir [34]. 
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SONUÇ 

Adli bilimler alanında kişilerin kimliklendirilmesi amacıyla kullanılan parmak izlerini üç 
temel salgı bezinden salgılanan materyallerin oluşturduğu, aynı zamanda parmak izi 
kimyasalları ile salgının içerisinde bulunan maddelerin etkileşime girerek gizli izlerin görünür 
hale getirilebildiği aktarılmıştır. Kullanılan ilaçların, kozmetik ürünlerin ya da sahip olunan 
bazı hastalıkların bahsi geçen salgı bezlerindeki içerikleri ve bezlerden salgılanan ter oranını 
negatif etkileyebildiği göz önüne alındığında parmak izi kalıntısının miktarı ile içeriğinin 
etkilendiği bilinmektedir. Bu durumda parmak izi geliştirme yöntemleri ile gizli parmak izlerini 
geliştirmeye çalışan uzmanlar ciddi problemlerle karşılaşacaktır. Bu çalışmada daha önce 
incelenmemiş önemli bir konu olan, parmak izinin geliştirilmesini negatif etkileyebilecek 
ilaçlar ile kozmetik ürünlerdeki etken maddeler ve insanlarda görülebilen hastalıklar 
açıklanmıştır. Bu kapsamda çalışmamızın kriminal laboratuvarlardaki inceleme süreçlerine, suç 
araştırmalarına ve olay yerindeki iş akışına destek olması hedeflenmektedir. 
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Özet: Jeopolimer malzemeler, önemli ölçüde enerji tüketimine ve CO2 emisyonlarına neden 
olan çimentoya alternatif bir bağlayıcı malzeme olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikleri, üretim 
koşulları ve endüstriyel ölçekte üretim faaliyetleri yıllardır geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu 
araştırmada binalarda kullanılan beton, pişmiş kil malzemeler ve cam gibi inorganik yapım 
atıklarının geri dönüştürülerek jeopolimer bağlayıcı bileşen olarak kullanılma olanakları 
araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda beton, pişmiş kil ve cam esaslı yapım ve yıkım 
atıklarının jeopolimer malzemelerin üretiminde alüminosilikat kaynağı olarak kullanılması 
açısından başarılı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu atıkların alüminosilikat kaynağı olarak 
kullanılabilmesi için öğütme ve toz haline getirme dışında ilave bir enerji tüketimi yoktur, bu 
da üretimden kaynaklanan enerji miktarının ve dolayısıyla CO2 emisyonlarının azalmasına 
katkı sağlar. Ayrıca bu atıklar çeşitli dane boyutlarına ayrılarak agrega olarak kullanılabilmekte 
ve böylece doğal agrega kullanımının önüne geçilmektedir. Pişmiş kil atıklarındaki yüksek 
Al2O3 miktarı ısıya karşı direnci artırdığından, yüksek sıcaklık yalıtım malzemesi olarak 
kullanılabilir; yüksek miktarda SiO2 ve alkali içeren atık cam, yüksek üretim ısısı gerektiren 
sodyum silikat yerine alkali aktivatör olarak kullanılma olanağı sunmaktadır. Beton esaslı atığın 
düşük aktivitesi ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle sodyum silikat içeriğindeki artış, 
jeopolimerlerin basınç dayanımı gelişimi üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahiptir. Bu 
atıkların jeopolimer bağlayıcı üretiminde değerlendirilmesi ile yüksek enerji tüketimi, maliyet 
ve çevreye olan nispeten olumsuz etkileri azaltılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolimer, Yapım ve yıkım atığı (YYA), Seramik kökenli yapı malzemesi 
atığı. 

Abstract: Geopolymer materials emerge as an alternative binding material to cement which 
causes significant energy consumption and CO2 emissions. Their properties, production 
conditions and industrial-scale production activities have been tried to be developed for years. 
In this research, the possibilities of using inorganic construction wastes such as concrete, fired 
clay materials and glass used in buildings by recycling as geopolymer binder component are 
investigated. As a result of the research, it has been determined that concrete, fired clay and 
glass-based construction and demolition wastes are successful in terms of being used as an 
aluminosilicate source in the production of geopolymer materials. In order for the said wastes 
to be used as an aluminosilicate source, there is no additional energy consumption other than 
grinding and pulverizing, which contributes to the reduction of the amount of energy resulting 
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from production and due CO2 emissions. In addition, these wastes can be broken into various 
grain sizes and used as aggregate, thus preventing the use of natural aggregates. As high amount 
of Al2O3 in fired clay wastes increase resistance against heat, it can be used as a high 
temperature insulation material; waste glass containing high amounts of SiO2 and alkali, offers 
the opportunity to be used as an alkali activator instead of sodium silicate, which requires high 
production heat. The increase in sodium silicate content due to the low activity and high calcium 
content of concrete-based waste has a significant positive effect on the compressive strength 
development of geopolymers. By evaluating these wastes in the production of geopolymer 
binders, high energy consumption, cost and relatively negative effects on the environment can 
be reduced. 

Keywords: Geopolymer, Construction and demolision waste (CDW), Ceramic based building 
materials waste. 

I. GİRİŞ 

Kasım 2022 yılında Mısır’da gerçekleştirilen COP 27’de ülkeler, küresel ısınmayı sanayi 
öncesi seviyelere kıyasla 1.5°C altında tutmaya paralel olarak karbon emisyonlarını azaltma 
taahhütlerini teyit etmişlerdir. Buna göre pek çok ülke karbon salımlarını %25 azaltarak sıfır-
karbon ya da karbon-nötr üzerine çözüm üretmeye çalışırken, 2030 yılıyla sektörlerden, küresel 
salımın %70’ine karşılık gelecek sıfır karbon salımı çözümleri beklenmektedir. 1990-2020 
dönemi için ulusal sera gazı (GHG) emisyonu/tahliye tahminlerini içeren Ulusal Envanter 
Raporu (NIR), Türkiye’nin 2020 yılı için GHG emisyonlarının 523.9 Mt CO2 eq. (LULUCF-
arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık hariç) olduğunu ve bunun %70.2’sini 
enerji sektörünün, %14’ünü tarımın, %12.7’sini endüstriyel süreçler ve ürün kullanımı (ESÜK) 
sektörünün, %3.1’ni atık sektörünün oluşturduğunu belirtmektedir [1]. ESÜK kapsamında 2020 
yılında çimento, kireç, demir/çelik ve diğer kireç kullanan endüstri faaliyetleri ile ozon 
tabakasını incelten maddelere alternatif olan PFC ve HFC kullanan ürünlerden çıkan CO2 
salımları özellikle kilit önem taşımaktadır. Yapı malzemelerinin ve binaların toplam karbon 
salımını azaltmak yönünde benimsenen “Engelle, dönüştür ve iyileştir” stratejisi döngüsel 
üretim ve tüketim kalıplarını dikkate alan yaklaşımla daha az, daha düşük karbonlu 
malzemeyle, daha uzun ömürlü, kaliteli bina tasarımını; yeni yapı malzemelerinin 
geliştirilmesinde polimer, beton, çelik gibi yüksek enerji ve karbon içeriğine sahip geleneksel 
malzemelerin salımlarının azaltılmasını; ve mevcut bileşenlerin yeniden iyileştirilerek 
kullanılmasını önermektedir [2]. Karbon salımının azaltılması küresel iklim değişikliği ile 
mücadele için önemli bir parametre gibi gözükmesine rağmen dünyada eskiyen altyapının 
sürdürülebilirliği de önemle üzerinde durulan bir konudur. Dünyada üretilen katı atığın %25-
30 oranını yapım atığı oluşturmaktadır [3]. Öte yandan, ülkemiz gibi deprem riski olan 
bölgelerde deprem kuvvetlerine karşı gerek uygun olmayan tasarımdan kaynaklanan gerek 
riskin olağan dışı seviyelere ulaşmasıyla oluşan yıkım kaynaklı oluşan molozun bu çerçevede 
ele alınarak yeniden değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Nitekim, 6 Şubat 2023 tarihinde 
yaşadığımız Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem afeti ile ilgili olarak İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin hazırladığı ön inceleme raporuna göre toplam deprem atıkları miktarının ~50 
milyon ton ile ~110 milyon ton aralığında olacağı öngörülmüştür. Bu atıklar için kısa vadede 
gerekli geçici ve nihai depolama alanı ihtiyacı kadar, orta ve uzun vadede yapıya tekrar yapı 
malzemesi olarak geri kazandırılması yukarıda verilen gerekçelere dayanarak bir gereklilik 
olarak görünmektedir.  

Dünya genelindeki CO2 emisyonlarının yaklaşık %7’sinin çimento endüstrisinden 
kaynaklandığı bilinmektedir [4]. Ayrıca, 2030 yılına kadar küresel ölçekte çimento talebinin 
%216 artması beklenmektedir [5]. Bundan dolayı, uzun yıllardır dünya genelinde kaynak ve 
enerji-etkin, daha az CO2 salımına yol açan ve çimentoya alternatif bağlayıcı malzeme 
üretimine yönelik araştırmalar sürmektedir. Alkali aktive edilmiş malzemeler; bileşiminde 
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çimento bulunmaması, amorf silis ve alümin içeren herhangi bir alüminosilikat hammaddeden 
üretilebilmesi, üretim sırasında yüksek sıcaklıklarda uygulanan kalsinasyon işlemi 
gerektirmemesi ve ortam koşullarında veya nispeten yüksek sıcaklıklarda (60-90°C) 
sertleşebilmesi gibi olumlu özelliklerinden dolayı çimentonun kaynak ve enerji-etkin 
alternatiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Alkali aktive edilmiş malzemelerin üretiminde alkali aktivatör olarak yüksek 
konsantrasyonlu alkali hidroksit ya da alkali silikat çözeltileri kullanılmaktadır. Alüminosilikat 
kaynağı olarak ise çeşitli doğal malzemeler, tarımsal, endüstriyel ve kentsel atık malzemeler 
kullanılabilmektedir [6]. Özellikle gelişmekte olan ve ekonomik olarak mücadele eden 
ülkelerde sağlık, ekonomi ve çevre açısından olumsuz etkilere sahip yapım ve yıkım atıkları ile 
başa çıkmak için yenilikçi ve etkili yolların geliştirilmesi gerekmektedir. Yapım ve yıkım 
atıklarının jeopolimer üretiminde alüminosilikat kaynağı olarak yeniden kullanılması, 
çimentonun ekolojik etkilerini azaltmak için sürdürülebilir çözümler sunabilmektedir [7].  

Bu araştırmada, binalarda yaygın olarak taşıyıcı/koruyucu sistemde ve bölücü elemanlarda 
kullanılan seramik kökenli farklı türde malzemeyi oluşturan beton, pişmiş toprak, cam gibi 
inorganik yapım atıklarının jeopolimer bağlayıcı bileşeni olarak geri dönüştürülerek 
kullanılması olanakları araştırılmaktadır. Konu, bu farklı malzeme kökenindeki atıkların 
jeopolimer bağlayıcı oluşumunda yer alırken birlikte kullanılan diğer alüminasilikat öncülleri, 
alkali tipi ve amaçlanan jeopolimer yapı malzemesi olarak başarımı açısından analiz edilerek 
değerlendirilmektedir.   

II. JEOPOLİMERLERDE REAKSİYON MEKANİZMASI 

Çimento içermeyen alkali aktive edilmiş malzemeler, amorf ya da camsı alüminosilikat 
kaynağının çeşitli alkali aktivatörler ile reaksiyonu sonucunda elde edilmektedir [8]. Bu 
malzemeler, yüksek basınç dayanımı sağlama, basınç dayanımını erken dönemde kazanma (4 
saat içinde nihai basınç dayanımının % 70’ine ulaşabilme) ve 1200 °C sıcaklıklara kadar ısıl 
kararlılığa sahip olabilme, yani yangına dayanıklılık, gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, bu 
malzemelerin üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonu çimento üretiminden kaynaklanan 
emisyona nazaran % 60-80 daha düşüktür [9]. 

Literatürde “alkali-aktive edilmiş malzeme” terimine ilave olarak “jeopolimer” terimiyle de 
karşılaşılmaktadır. Alkali kimyasallarla aktive edilen malzemeler, kullanılan alüminosilikat 
kaynağının kalsiyum içeriğine göre düşük ve yüksek kalsiyumlu olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır (Şekil 1). Kalsiyum bakımından zengin alüminosilikat kaynaklarının (örn. yüksek 
fırın cürufu veya C tipi uçucu kül) alkali aktivasyonu sonucunda üretilen bağlayıcı “alkali- 
aktive edilmiş malzeme” olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan, kalsiyum oranı düşük 
malzemelerin (örn. metakaolin, F tipi uçucu kül, çeşitli doğal puzolanlar) alkaliler ile 
reaksiyonu sonucunda oluşan ürün “jeopolimer” olarak adlandırılmaktadır. Yüksek alüminyum 
(Al) ve düşük kalsiyum (Ca) oranlarıyla jeopolimerler, alkali aktive edilmiş malzemelerin bir 
alt kümesi olarak tanımlanmaktadır [10].  
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Şekil 1. Alkali aktive edilmiş malzemeler ve jeopolimerlerin M (alkali metaller), alüminyum ve 

kalsium bileşenine bağlı olarak içerikleri [10]. 

 

Yüksek kalsiyumlu ve düşük kalsiyumlu olmak üzere iki farklı gruba ayrılan alkali bağlayıcı 
ve jeopolimer malzemelerin reaksiyon mekanizması çözünme - topaklaşma (jelleşme) - 
yoğunlaşma (polikondansasyon) aşamalarından oluşmaktadır. İlk aşama, yüksek pH derecesine 
sahip alkali çözeltinin, alüminosilikat kaynağındaki kovalent bağlı Si–O–Si ve Al–O–Si 
gruplarını çözmesiyle başlamaktadır ve çözünen bu gruplar kolloid bir faza dönüşmektedir. Bu 
aşamada, aktivatör olarak kullanılan alkali silikat ya da hidroksitler, matrise K+ ya da Na+ gibi 
pozitif yüklü iyonlar sağlayarak karışımın negatif yüklü iyonlarını nötralize etmektedir [11]. 
Daha sonra, çözünmüş ürünler birbirleriyle etkileşime geçerek topaklaşmış bir yapı 
oluşturmakta ve monomerlerin birbiriyle birleşmesiyle oligomerler oluşmaktadır (jelleşme). 
Son aşama olan polikondansasyonda ise oligomerler birbirine çapraz bağlarla bağlanmakta ve 
sertleşmiş bir strüktür meydana gelmektedir [12]. 

Yüksek ve düşük kalsiyum içeren malzemelerin reaksiyonu sonucunda üretilen sonuç ürünler 
birbirinden farklıdır. Yüksek kalsiyum içeren (örn. yüksek fırın cürufu) malzemelerin 
reaksiyonları sonucunda üretilen reaksiyon ürünü kalsiyum silikat hidrat (C-S-H) jel olup 
portland çimentonun hidratasyon ürününe benzerdir. Bu yapı, bileşimine az miktarda Al alarak 
C-A-S-H jeli olarak da bulunabilir [8]. Bu yapı literatürde “alkali aktive edilmiş bağlayıcı” 
olarak adlandırılmaktadır. Diğer yandan, metakaolin, uçucu kül, doğal puzolan gibi düşük 
kalsiyum içeren malzemelerin reaksiyonları sonucundaki temel reaksiyon ürünü üç boyutlu 
inorganik bir alkali polimer (polimerik iskelet), yani N-A-S-H (ya da alkali aluminosilikat 
hidrat) jel olup zeolit öncüsü olarak kabul edilebilmektedir [13-15]. Bu jel, Davidovits 
tarafından “jeopolimer” ya da “inorganik polimer” olarak adlandırılmaktadır [16]. Şekil 2, 
alkali aktive edilmiş bağlayıcının ve jeopolimerin genel reaksiyon mekanizmalarını ve sonuç 
ürünlerini ifade etmektedir. Düşük kalsiyumlu öncül malzemelerin aktive edilmesinde 
reaksiyonu başlatabilmek için pH değeri nispeten yüksek alkali aktivatörler gereklidir. Aksine 
yüksek kalsiyum içeren öncül malzemeler örneğin yüksek fırın cürufu ya da beton molozu gibi 
çok daha düşük pH değerine sahip alkali aktivatörler ile aktive edilebilir.  

375



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

 
Şekil 2. Alkali aktive edilmiş bağlayıcının ve jeopolimerin reaksiyon mekanizmaları [17]. 

 

Bu malzemelerin özelikleri kullanılan alüminosilikat hammadde (precursor) kaynağının ve 
alkali aktivatörün türüne, alüminosilikatın fiziksel ve mineralojik özeliklerine, alkali 
aktivatörün molar konsantrasyonuna, karışım oranına ve kür koşullarına bağlı olarak 
değişmektedir. 

Puzolanik aktiviteye sahip herhangi muhtemel bir alüminosilikatlı malzeme jeopolimer 
üretiminde hammadde kaynağı (precursor) olarak kullanılabilir [18]. Bundan dolayı, son 
yıllarda, yapım ve yıkım atıklarının jeopolimer alüminosilikat kaynağı olarak kullanılmasıyla 
ilgili çalışmalar hız kazanmıştır [19]. Bu atıklar mikron boyutunda öğütülerek çeşitli alkali 
aktivatörlerle aktive edilmektedir. Sonuçlar, jeopolimerizasyon işlemi için gerekli olan silis, 
kalsiyum ve alüminyum gibi ana bileşenlerin yüksek içeriğine sahip olduklarından, bu tür atık 
malzemelerden (örneğin tuğla, seramik karo, beton ve cam) yararlanma olasılığının yüksek 
olduğunu göstermiştir. Ancak, bu tür jeopolimerlerden elde edilen özellikler, kullanılan 
malzemelerin bileşimine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilmektedir. Örneğin, atık 
tuğlalardan ve seramik tozundan üretilen jeopolimerler, yalnızca atık beton içerenlere kıyasla 
çok daha yüksek mekanik özellikler sergilemektedir. Bu performans farklılığı, alüminosilikat 
hammaddenin özellikle silis, alümin, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi kimyasal 
bileşimlerinin değişmesine bağlıdır. Farklı araştırmalardan toplanan alüminosilikat öncüllerinin 
(atık ve atık olmayan) kimyasal bileşim aralıkları Tablo I’ de sunulmaktadır [7].  

 

TABLO I. Farklı alüminosilikat mineralleri için kimyasal bileşim aralıkları [7].  
Bileşim 
(wt. %) BW CW TW GW FA-C FA-F GGBFS MK OPC 

SiO2 53-70 23-42 57-70 70-75 35-47 38-65 26-40 45-61 16-25 
Al2O3 11-20 4.0-10 10-18 1.0-2.5 15-20 24-50 5-17 35-52 2.9-5.1 
CaO 0.5-11 20-31 2.9-8.7 8-12 20.96 0.7-5.2 34-54 0.02-0.1 60-66 
Na2O 0.2-2.5 0.6-1.7 0.5-1.4 11-15 4.0-4.9 0.05-0.9 0.03-0.5 0.15-0.25 0.2-0.4 
MgO 1.1-5.2 1.5-8.4 0.42-3.1 0.15-1 4.5-5.0 0.3-1.8 4.0-10.9 0.03-0.4 1.5-1.8 
Mn2O3 0.05-0.15 0-0.1 0.06-0.2 0-0.1 0.03-0.1 0.0-0.7 0.3-0.6 0.0-0.1 0.3-0.45 
Fe2O3 5.5-8.2 2.9-12 1.1-5.2 0.15-1 5.0-6.1 2.0-13 0.6-0.2 0.35-2.6 4.0-8.2 
K2O 2-4.5.0 0.7-2.3 1.1-2.3 0.08-2 0.5-0.9 0.1-3.0 0.05-1.0 0.2-1.3 0.05-0.1 
TiO2 0.8-1.1 0.2-0.3 0.8-1.5 0.07 1.0-1.9 0.5-2.0 0.3-0.6 0.8-2.0 0.2-0.3 
Kızdırma 
Kaybı 

0.4-2.0 0.7-8.2 1.6-2.1 0.2-1.2 0.25-1.5 0.03-7.7 0.02-2.05 0.5-2.4 0.5-2.0 

Not: BW= Tuğla Atığı; CW=Beton Atığı; TW= Kiremit Atığı; GW=Cam Atığı; FA-C= C tipi Uçucu Kül; FA-F= F tipi Uçucu 
Kül; GGBFS: ince öğütülmiş yüksek fırın cürufu; MK= Metakaolin; OPC=Normal Portland Çimentosu 
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SiO2 oranı yalnızca %23-42 ve Al2O3 oranı % 4–10 olan atık betonla karşılaştırıldığında, hem 
tuğlalarda hem de kiremitlerde yüksek miktarda SiO2 (%50–70) ve Al2O3 (%10–20) 
bulunmaktadır. Yani, yüksek Al ve Si iyonları içeriği, aktivasyon işlemi sırasında, çözünme 
aşamasında, kolayca stabilize edilebilir ve daha sonra Si–O–Al bağlarının oluşumuna 
katılabilir. Böylece malzemenin mekanik özelikleri artar. Öte yandan, yalnızca atık beton 
yüksek miktarda CaO içerirken, diğer atıklar (örneğin tuğlalar ve kiremitler) düşük oranlarda 
kalsiyum içerir. Atık betondaki yüksek CaO içeriği, beton dayanımının düşmesiyle ilişkilidir. 
[7]. 

III. BETON ATIĞININ JEOPOLİMER BAĞLAYICIDA KULLANILMA 
OLANAKLARI 

Costes ve diğ. (2007) betonun kırıldıktan ve 700 °C de 4 saat ısıtıldıktan sonra kuru olarak 
kum ve agregadan çeşitli elektrostatik ve manyetik işlemlerle ayrıştırılması ile %85 saflıkta elde 
edilebilen hidrate çimentonun yeniden çeşitli katkılarla ya da katkısız olarak 1400°C’de 30 
dakika klinkerleşme sürecinden geçirildikten sonra orijinal kalitede çimentonun veya yüksek 
fırın cürufu PÇ’nin üretilebileceğini saptamıştır [20]. Ancak, tüm işlem belirli bir enerji tüketimi 
ve dolayısıyla sera gazı salımına neden olmaktadır. Buna göre, atık betonun jeopolimer 
üretiminde geri dönüştürülmesi cazip bir olanak sunmaktadır.  

Ahmari ve diğ. (2012), F sınıfı uçucu kül ile karıştırılmış öğütülmüş atık betondan (GWC) 
ve geri dönüştürülmüş beton agregalarından jeopolimerik bağlayıcı üretimini incelemiş; 
karışıma, sodyum hidroksit (NaOH) (N) ve sodyum silikat (SS) çözeltisi olarak katılan alkali 
çözeltinin bileşimi ve konsantrasyonu ile SS/N oranlarının jeopolimerik bağlayıcının serbest 
basınç dayanımı (UCS) üzerindeki etkisini araştırmıştır. GWC’nin dahil edilmesi, belirli bir 
GWC oranına kadar jeopolimer bağlayıcının UCS’sini iyileştirmeye yardımcı olurken GWC 
içeriğinin daha fazla artırılması UCS’nin azalmasına neden olmuştur. 5 ve 10 M NaOH ile ve 
SS/N=1 ve 2 olduğunda optimum GWC içeriği olarak %50 bulunmuştur. İyileşmenin nedeni, 
CSH ve jeopolimer jelinin oluşumunda etkili olan Ca (kalsiyum) ve Si (Silisyum)’un harçta yer 
almasıdır. Özellikle jeopolimerik sistem içinde Ca’nın varlığı ile çözünme reaksiyonları ve 
sertleşme, sağladığı çekirdeklenme bölgeleri nedeniyle hızlanmıştır. Öğütülmüş beton atığı ve 
uçucu kül karışımının Ca/Si oranı (en yüksek UCS'deki Ca/Si oranı) düşüktür (0.15-0.25), bu 
da jeopolimer sistemde düşük kalsiyumlu (düşük-Ca) CSH jel oluşumunu göstermektedir. 
Artan NaOH konsantrasyonu, özellikle %50’den az GWC içeriğinde daha yüksek UCS ile 
sonuçlanmıştır. SS’nin eklenmesi de, ilave SiO2 sağlanması ve priz gecikmesi nedeniyle 
UCS’yi iyileştirmiştir. GWC/FA jeopolimer bağlayıcı için optimum başlangıç Si/Al (en yüksek 
UCS'deki Si/Al oranı) yaklaşık 3.38’dir. SEM/EDX, XRD ve FTIR analizleri, GWC’deki 
Ca’un jeopolimer jel ile bir arada bulunan düşük Ca’lu yarı-kristal CSH jel oluşumunu ve yük 
dengeleyici katyon olarak Ca+’nın jeopolimer ağına katılması ile mukavemeti arttırdığını 
doğrulamaktadır. GWC/FA jeopolimer bağlayıcısındaki jeopolimer PSD (poly-sialate-
disiloxo)’ye yakındır ve dolayısıyla PSS (poly-sialate-siloxo)’ye yakın olan saf uçucu kül (FA) 
esaslı jeopolimer bağlayıcıdaki jeopolimerden daha güçlüdür. Sonuçlar, GWC'nin FA ile 
birlikte kullanılmasının jeopolimerik bağlayıcının UCS’sini %50 GWC içeriğine kadar 
artırabileceğini göstermektedir. GWC’nin daha da artması jeopolimerik bağlayıcının UCS’sini 
azaltmaktadır. Dolayısıyla, GWC ve FA’nın uygun kombinasyonu ile gerekli mukavemete 
sahip jeopolimerik bağlayıcı üretilebilir [21]. 

 Ren ve Zhang (2019), jeopolimer çimentoda öncül malzeme olarak öğütülmüş beton atığı 
(WCF) ve F tipi uçucu kül (FA) ve agrega olarak geri dönüştürülmüş beton agregası (RA) (hem 
kaba hem de ince) kullanılarak jeopolimer beton (GPC) üretimini araştırmaktadır. %25 WCF 
ve %75 FA ve alkali reaktif olarak sodyum hidroksit (NaOH) (N) ve sodyum silikat (Na2SiO3) 
çözeltisi (SS) kullanılmıştır. Araştırma, NaOH konsantrasyonunun, Na2SiO3 çözeltisinin NaOH 
çözeltisine (SS/N) oranının, çimento/agrega oranının (C/A), su/çimento oranının (W/C) ve 
kürleme sıcaklığının GPC'nin priz başlama süresi ve serbest basınç dayanımı (UCS) üzerindeki 
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etkisini sistematik olarak incelemiştir. Karşılaştırma için doğal agrega (NA) kullanılarak da 
GPC üretilmiş ve benzer koşullarda çalışılmıştır. Yapılan çalışmaya göre, çimento+uçucu kül 
bağlayıcı/ agrega oranı (C/A) 0.29 olan RA katılmış jeopolimer beton (GPC), C/A oranı 0.22’ye 
kıyasla daha uzun priz başlama süresi ve daha düşük serbest basınç dayanımına sahiptir. Bunun 
nedeni, RA’nın daha yüksek oranda su emiciliğine bağlı olarak beton serbest suyunu kolaylıkla 
emmesidir. 10 NaOH konsantrasyonundaki RA bazlı GPC, 14 NaOH 
konsantrasyonundakinden daha kısa priz başlama süresine ve daha yüksek UCS'ye sahiptir. 
Harç, SS/N=1.1’e kadar olan oranda, daha uzun priz başlama süresine ve daha yüksek UCS 
elde edilmesine yol açmakta; SS/N>1.1'den sonra tersine eğilim nedeniyle optimum SS/N 
değerinin 1.1 olduğunu göstermektedir. Tüm koşullar aynı olduğunda, RA tabanlı GPC, NA 
tabanlı GPC’den daha kısa priz başlama süresi ancak daha yüksek UCS’ye sahiptir. 35°C’lik 
yüksek kürleme sıcaklığı jeopolimerizasyon sürecini desteklemekte ve 23°C’lik ortam kürleme 
sıcaklığına kıyasla GPC’nin daha yüksek mukavemete sahip olmasına yol açmaktadır. Hem 
atık beton kırma işleminden elde edilen WCF hem de RA iyi mekanik özelliklere sahip GPC 
üretmek için kullanılabilir ve böylece atık beton, yapısal beton üretimi için NA kullanmadan, 
jeopolimerizasyon teknolojisi ilkeleriyle tamamen geri dönüştürülebilir [22].  

 Ilcan ve diğ. (2022), gerçek sürdürülebilir yapım uygulamalarına ulaşmak için, malzemeyle 
ilgili atılımların yanı sıra, ileri üretim teknolojilerini kullanan üretim yöntemleriyle ilgili 
atılımların yapılmasının gerektiğini vurgulayarak, 3 boyutlu eklemeli üretim (3-dimensional 
additive manufacturing-3D-AM) için uygun reolojik özeliklere sahip tamamen yapım ve yıkım 
atığı (CDW) esaslı ortamda kürlenmiş jeopolimer harçlar geliştirmiştir. Jeopolimer 
bağlayıcıların geliştirilmesi için CDW bazlı delikli tuğla (HB), kırmızı kil tuğla (RCB), kiremit 
(RT), beton molozu (C) ve cam (G) kullanılırken, ince agrega olarak sadece (C) kullanılmıştır.  
Kil esaslı alüminasilikat öncülerinde yer alan temel oksitler jeopolimerleşme reaksiyonu için 
önemli olan SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 iken, beton ve camdaki temel oksitler SiO2, Na2O ve 
CaO’dur. Karışımlar, alkali aktivatörler olarak sodyum hidroksit (NaOH), kalsiyum hidroksit 
(Ca(OH)2) ve sodyum silikatın (Na2 SiO3) farklı kombinasyonları ile aktive edilmiştir. Reolojik 
değerlendirmeler, akış tablası, kanatlı kesme ve modifiye mini çökme testlerini içeren ampirik 
test yöntemlerine dayalı olarak yapılmıştır. Basınç dayanımı ölçümleri de yapılmıştır. Son 
olarak, düşük ve yüksek viskoziteli iki temsili harç karışımı laboratuvar ölçekli bir 3D yazıcı 
aracılığıyla basılmış ve reolojik özellikler jeopolimer harçların baskı davranışıyla 
ilişkilendirilmiştir. Genel olarak çalışma, 3D-AM için uygun reolojik özelliklere sahip herhangi 
bir kimyasal katkı maddesi içermeyen tamamen CDW bazlı jeopolimer harçların başarıyla 
üretilebileceğini göstermiştir. Tasarlanan yeterli basınç dayanımına sahip tamamen CDW bazlı 
jeopolimer harçların 3D-AM ile herhangi bir kusur/süreksizlik olmadan ekstrüzyon yapabildiği, 
ardışık üst katmanların ağırlığının etkisi altında ilk şeklini koruyabildiği ve tasarlanan basılı 
yapıyla tamamen uyumlu olduğu gösterilmiştir [23]. 

 Huo ve diğ. (2021), jeopolimer üretmek için geri dönüştürülmüş atık beton tozu (RWCP) 
kullanımının fizibilitesini araştırmıştır. Bu makalede, RWCP silika-alümina hammaddesi 
olarak kullanılmış, sodyum silikat (WG) ve sodyum hidroksit (NH) çözeltisi alkali aktivatör 
olarak karıştırılarak jeopolimer malzemeler hazırlanmıştır. NaOH çözeltisi (NH) molar 
konsantrasyonu, WG/NH oranı, alkali aktivatör/ katı kütle (L/S) oranı ve kürleme koşulları 
(kürleme sıcaklığı, kürleme süresi ve kürleme yöntemi) dahil olmak üzere çeşitli sentez 
parametreleri, jeopolimerizasyon derecesini ve bunlardan oluşan jeopolimerlerin serbest basınç 
dayanımı (UCS) gelişimi üzerindeki etkilerini anlamak için deneysel olarak araştırılmıştır. 
Nihai ürünlerin bileşimi minerolojisi ve mikroyapısı XRD, SEM ve EDS analizleri ile 
karakterize edilmiştir. RWCP bazlı jeopolimerlerin mekanik özellikleri karmaşıktır ve alkali 
aktivatör konsantrasyonu, WG/NH oranı, L/S oranı, kürleme koşulları ve tamamlanmamış 
jeopolimerizasyon ve yan reaksiyonları içeren belirsizlik gibi birçok faktörden etkilenir. NaOH 
çözeltisi konsantrasyonu arttıkça, RWCP bazlı jeopolimerlerin UCS’si önemli ölçüde artmış ve 
daha sonra hafifçe azalmıştır. Ayrıca NaOH çözeltisi konsantrasyonu 14 mol/L olduğunda, 7 
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günlük UCS en yüksek değer olan 13.72 MPa'a ulaşmıştır. Alkali aktivatördeki sodyum silikat 
(WG) içeriğinin artması, jeopolimerlerin UCS’sinin gelişimi üzerinde önemli bir olumlu etkiye 
sahiptir, ancak optimum bir dozaj vardır. WG/NH oranı, RWCP bazlı jeopolimerlerin 
mukavemet gelişimi için uygun bir aralık olan 1.0 ila 2.0 aralığında değişmiştir. WG/NH oranı 
1.5 olduğunda, 7 günlük UCS maksimuma ulaşmıştır. Ancak, bu oran 2.5'a çıkarıldığında UCS 
önemli ölçüde azalmıştır. L/S kütle oranı, oluşturulan jeopolimerlerin mekanik özelliklerinin 
geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. L/S kütle oranı, reaksiyon sisteminin viskozitesini ve 
kütle aktarım kabiliyetini belirler ve ayrıca jeopolimerlerin temel özelliklerini ve mukavemetini 
etkiler. Bu deneyde, 7 günlük UCS ilk başta artmış ve daha sonra L/S oranının artmasıyla 
azalmıştır. Optimum L/S kütle oranı 0.4 olarak bulunmuştur. Kürleme sıcaklığının 
iyileştirilmesi ve kürleme süresinin uzatılması, jeopolimer numunelerinin UCS'sini 
geliştirmeye yardımcı olan jeopolimerizasyonun hızını ve derecesini önemli ölçüde 
hızlandırabilir. Bununla birlikte, çok yüksek kürleme sıcaklığı veya çok uzun kürleme süresi 
jeopolimerin yapısal bütünlüğünü etkileyebilir ve basınç dayanımının gelişmesine yardımcı 
olmaz. Buna ek olarak, yüksek sıcaklıkta kürleme koşulu altında ıslak kürleme, basınç 
dayanımının gelişmesine daha elverişlidir. Bu çalışmada, NaOH çözeltisi konsantrasyonu 14 
mol/L, WG/NH oranı 1.5 ve L/S kütle oranı 0.4 olduğunda, jeopolimerlerin 7 günlük UCS’si 
70 °C’de 24 saat boyunca ıslak kürlemeden sonra 14.32 MPa’a ulaşmıştır. XRD ve SEM-EDS 
analizleri, RWCP bazlı jeopolimerlerin sentezinden elde edilen ana jel ürünlerinin amorf bir 
yapıya sahip hidrate kalsiyum silikat ve hidrate alüminyum silikat jelleri olduğunu göstermiştir. 
Bununla birlikte, RWCP’nin düşük aktivitesi ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle, ana 
malzemedeki kristalli fazların çoğu ve bazı reaksiyona girmemiş fazlar, nihai ürünlerde aktif 
olmayan dolgu maddeleri şeklinde mevcuttur ve bu da sentezlenen jeopolimerlerin nispeten 
düşük UCS’sine neden olmuştur [24]. 

 Alhawat ve diğ. (2022)’nin yaptığı literatür taramasında beton atığının alüminasilikat öncülü 
(precursor) olarak kullanılması durumunda, metakaolin veya uçucu kül ilavesinin, yüksek 
miktarda SiO2 içerdikleri için sonuçları geliştirebileceği; atık betondan yapılan jeopolimerlerin 
mukavemetinin, daha iri parçacıklar (400 μm) yerine daha ince parçacıklar (190 μm) 
kullanıldığında iki katına çıktığı belirtilmiştir. Ayrıca, beton atıklarının atık tuğlalara kıyasla 
daha küçük yüzey alanına sahip olması ve dolayısıyla atık tuğlaların reaksiyona girmemiş 
partikülleri için fazladan suya ihtiyaç duyulması ve karışımların taze harç özeliklerinde bir 
değişikliğe neden olması nedeniyle iki malzemenin fiziksel ve kimyasal özeliklerindeki 
farklılığının bir sonucu olarak, tuğla atığı yerine atık beton tozu miktarının artırılmasıyla daha 
yüksek akışkanlık elde edilebileceği açıklanmıştır. Bununla birlikte, akışkanlığın kullanılan 
öncüllerin içeriğinden ziyade Na2O/SiO2 ve SiO2/Al2O3 oranlarındaki değişimden etkilendiğini 
belirtmiştir. Tuğla tozundan yapılan jeopolimerlerin, beton ve kiremitten yapılanlara kıyasla 
yüksek sıcaklık karşısındaki ayrışmaya karşı yüksek direnç gösterdiği tespit edilmiş; bu durum, 
tuğladaki fazla Al2O3 içeriği nedeniyle ısıtma altında fazladan kristal fazların oluşumuyla 
ilişkilendirilmiştir. Tuğla ve seramik gibi silika ve alümina bakımından zengin CDW bazlı 
malzemelerin kullanımı atık betondan daha iyi mekanik performansla sonuçlanmıştır; ancak, 
aktivatörlerin ve ısıl kürlemenin oranlarının farklı olması halinde farklı CDW esaslı malzeme 
kaynakları kullanılarak daha üstün performans elde edilebilir [7]. Beton atığının jeopolimer 
bağlayıcıda kullanılma olanaklarının araştırıldığı çalışmalar özet halinde Tablo II’de yer 
almaktadır. 
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TABLO II. Beton atığının jeopolimer bağlayıcıda kullanılma olanaklarının değerlendirildiği 
araştırmalar. 

Referans 
Alüminosilikat 

türü 
Alkali aktivator 

türü 
Araştırma sonucu 

Ahmari 
ve diğ. 
(2012) 

F sınıfı uçucu 
kül + 

Öğütülmüş atık 
beton 

NAOH 
+ 

Na2SiO3 

 Öğütülmüş atık betonun belirli bir orana kadar jeopolimer 
bağlayıcının UCS’sini iyileştirdiği, daha fazla artırılması 
durumunda UCS’nin azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 

 Dayanımın gelişimi CSH ve jeopolimer jelinin oluşumunda etkili 
olan Ca (kalsiyum) ve Si (Silisyum)’un harçta yer alması ile 
ilişkilidir. 

 GWC'nin FA ile birlikte kullanılmasının jeopolimerik bağlayıcının 
UCS’sini %50 GWC içeriğine kadar artırabileceği tespit edilmiştir. 

Ren ve 
Zhang 
(2019) 

Öğütülmüş 
beton atığı 
(%25) + F 

sınıfı uçucu kül 
(%75) 

NAOH 
+ 

Na2SiO3 

 Tüm koşullar aynı olduğunda, RA tabanlı GPC, doğal agrega (NA) 
tabanlı GPC’den daha kısa priz başlama süresine ancak daha 
yüksek UCS’ye sahiptir. 

 Hem atık beton kırma işleminden elde edilen ince atık beton 
parçacıkları WCF hem de RA iyi mekanik özelliklere sahip GPC 
üretmek için kullanılabilir ve böylece atık beton, yapısal beton 
üretimi için NA kullanmadan, jeopolimerizasyon teknolojisi 
ilkeleriyle tamamen geri dönüştürülebilir. 

Ilcan ve 
diğ. 

(2022) 

Delikli tuğla 
(HB), Kırmızı 

kil tuğla 
(RCB), Kiremit 
(RT), Cam (G) 

NAOH 
 3D-AM için uygun reolojik özelliklere sahip herhangi bir kimyasal 

katkı maddesi içermeyen tamamen CDW bazlı jeopolimer harçların 
başarıyla üretilebileceği tespit edilmiştir. 

Ca(OH)2 

Na2SiO3 

Huo ve 
diğ. 

(2021) 

Geri 
dönüştürülmüş 
atık beton tozu 

NAOH 
+ 

Na2SiO3 

 Sodyum silikat içeriğinin artması, jeopolimerlerin UCS’sinin 
gelişimi üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahiptir. 

 RWCP bazlı jeopolimerlerin sentezinden elde edilen ana jel 
ürünlerinin amorf bir yapıya sahip hidrate kalsiyum silikat ve 
hidrate alüminyum silikat jelleri olduğunu göstermiştir. 

 RWCP’nin düşük aktivitesi ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle, 
ana malzemedeki kristalin fazların çoğu ve bazı reaksiyona 
girmemiş fazlar, nihai ürünlerde aktif olmayan dolgu maddeleri 
şeklinde mevcuttur ve bu da sentezlenen jeopolimerlerin nispeten 
düşük UCS’sine neden olmuştur. 

UCS: Serbest basınç dayanımı, GWC: Öğütülmüş atık beton, FA: Uçucu kül, RA: Geri dönüştürülmüş beton agregası, NA: 
Doğal agrega, GPC: Jeopolimer beton, CDW: yapım ve yıkım atığı, RWCP: Geri dönüştürülmüş atık beton tozu 

IV. PİŞMİŞ TOPRAK ATIĞININ JEOPOLİMER BAĞLAYICIDA KULLANILMA 
OLANAKLARI 

Yapım ve yıkım atığının yaklaşık %45’ini seramik malzemeler oluşturmaktadır. Bu atık 
miktarı, sadece yapım üretim sürecinden değil aynı zamanda tuğla ve kiremit endüstri atığından 
oluşur. Seramik malzeme atıkları çimento katkıları ve beton agregası gibi farklı şekillerde 
kullanılabilse de; çimentonun sadece bir kısmı ile ikame edildiği için (genellikle %10 ila 35 
arasında) efektif bir yeniden kullanım söz konusu değildir. Bunun yerine alkali aktivasyon 
işlemi ile tamamen atık malzemelerin kullanıldığı bağlayıcıların geliştirilmesi gereklidir. 
Pişmiş toprak yapı malzemelerinin önceden 800-1000°C’lerde pişirildiği ve yapı içinde 
bulundurdukları kil minerallerinin hidroksil gruplarının 600-900°C’lerde kaybolarak kristal 
yapıları bozulduğu için jeopolimer öncüsü olarak puzolanik özeliğe sahip olmaları 
beklenmektedir. 

Bu bağlamda Reig ve diğ. (2013)’nin seramik atığının jeopolimer harcı olarak üretilmesi 
olanaklarını araştırdığı çalışmada alkali aktivatör olarak sodyum hidroksit ve sodyum silikat 
kullanılmıştır. Alüminasilikat öncüsü olarak iki farklı seramik atığı kullanılmıştır. Bunlar 
kırmızı kil tuğla (B) ve porselen seramiktir (P). Ortalama dane boyutu 20 mikron inceliktedir. 
65°C’de 7 gün kürlenen numunelerden elde edilen sonuçlara göre çözeltideki sodyum 
konsantrasyonu ve su/bağlayıcı oranına bağlı olarak 22-41 MPa aralığında basınç dayanımı elde 
edilmiştir. Porselen seramiğin üretiminde 1190-1220 °C’lerde kalsine edilmesinden kaynaklı 
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olarak yapısında eksik olan CaO içeriği nedeniyle jeopolimer üretiminde (P)’nin bir kısmının 
%2 oranında Ca(OH)2 ile değiştirilmesi bir gereklilik olarak belirtilmiştir. Çözünebilen 
kalsiyum kürlemeden sonra daha kararlı bir yapı kazanmış ve 30 MPa basınç dayanımı elde 
edilebilmiştir. Buna karşın kırmızı kil tuğla jeopolimerinde Ca(OH)2’in varlığı gerekli değildir. 
(B) tozu ile yapılan jeopolimerde, bir kg kırmızı kil atığı için Na/bağlayıcı ve SiO2/bağlayıcı 
oranlarındaki molalite Na+ için 3.15 mol ve SiO2 için 2.53 mol sabit tutulduğunda en iyi basınç 
dayanımı elde edilirken bu değer sodyum konsantrasyonu arttıkça düşmüştür. Aktivatör/katı 
kısım oranı sabitken su/ bağlayıcı oranı 0.45’ten 0.35’e düşürüldüğünde basınç dayanımı %40 
artmıştır [25].  

Puertas ve diğ. (2006) çalışmalarında altı farklı ince öğütülmüş seramik atığını CaOH2 ile 
birlikte kullanarak ürettikleri harçları 40 °C’de ve 8 gün boyunca kürledikten sonra puzolanik 
olarak aktif olduklarını saptamış ardından, iki tür alkali ile (NaOH ve sodyum silikat) ve farklı 
konsantrasyonlarda aktive etmişlerdir. Elde edilebilen en yüksek basınç dayanımı 14 MPa’dır. 
Aktive edilmiş harçlarda amorf fazdan ziyade feldispatlı fazların çözünmeye daha fazla 
uğradığı ve çözeltilerle daha fazla reaksiyona girdiğini tespit etmişlerdir [26]. 

Tuyan ve diğ. (2018)’nin alkali aktivatör konsantrasyonun ve kür koşullarının; atık tuğla tozu 
kullanılarak üretilen jeopolimer kompozitlerin mukavemeti ve kıvam üzerindeki etkisini 
araştırdığı çalışmasında 20 farklı aktivatör konsantrasyonuna sahip jeopolimer harçlar 
üretilmiş, ideal alkali aktivatör konsantrasyonuna sahip harç karışımları için farklı kür koşulları 
test edilmiştir. Sonuç olarak; optimum alkali aktivatör konsantrasyonunun (SiO2/Na2O) 1.6 
oranında olduğunu ve bağlayıcının ağırlığına göre %10 Na2O içeriğine karşılık geldiğini tespit 
etmişlerdir. 5 gün süreyle 90°C’de %40 bağıl nemde kürlenen numunelerde 36.2 MPa basınç 
dayanımı elde edilmiştir. Daha yoğun malzeme strüktürünün daha yüksek basınç dayanımı 
sağladığı tespit edilmiştir [27]. 

Komnitsa ve diğ. (2015) çalışmalarında; beton, tuğla ve kiremit olmak üzere üç farklı yapım 
atığını; NaOH ve Na2SiO3 çözeltileri ile karıştırarak ürettikleri jeopolimer harçlarının 
performansını araştırmışlardır. Tuğla ve kiremit atıklarının, yüksek SiO2 ve Al2O3, düşük CaO 
içerikleri nedeniyle kolaylıkla jeopolimer üretiminde kullanılabildikleri belirtilerek bu atıkları 
kullanarak ürettikleri jeopolimer harçlarda sırası ile 49.5 MPa ve 57.8 MPa basınç dayanımı 
elde etmişlerdir. Buna karşın beton kullanılarak üretilen jeopolimer harç ise daha düşük bir 
basınç dayanımı (13 MPa) sağlayabilmiştir: 150 mikrondan daha ince öğütüldüğünde basınç 
dayanımının arttığı belirtilmiştir. Pişmiş toprak atığı, olasılıkla Al2O3 içeriği nedeniyle yüksek 
sıcaklık etkisi altında dağılmamış ve bu amaçla yapıda kullanılabilirliği önerilmiştir. Üretilen 
jeopolimerler, 2 ay süreyle haftalık donma çözülme döngülerinden ve su etkisinden önemli 
ölçüde etkilenmiş olmakla birlikte donma çözülmenin etkisi su etkisinden daha düşük olmuştur. 
800°C’de sıcaklık etkisinden sonra tuğla, kiremit ve betonun dayanımı sırasıyla 37.15 ve 3 MPa 
elde edilmiştir [28].  

Sun ve diğ. (2013) çalışmalarında seramik atık kullanılarak üretilen jeopolimerlerin mekanik 
ve ısıl özelliklerini incelemişlerdir. Seramik atık malzemelerin aktivasyonu için sodyum silikat 
çözeltisi ile (SiO2/Na2O=3.2) ile sodyum ve potasyum hidroksit kullanılmış sonuçta elde edilen 
jeopolimer harçların 28 günlük basınç dayanımlarının 71.1 MPa’a ulaştığı gözlenmiştir. 
Çalışmada 1000 °C’de 2 saat ısıl işleme tabi tutulan jeopolimer harçlarının 75.6 MPa basınç 
dayanımı ile ısı etkisine karşı iyi bir davranış sergilediği ortaya konmuştur. Nedeni ise viskoz 
sinterleme ve yüksek sıcaklıkta daha fazla jeopolimerizasyon reaksiyonunun tamamlanmasıdır. 
Seramik atığı kullanılarak üretilen jeopolimer harçların yanmaz (fireproof) bir malzeme olarak 
da kullanılabileceği belirtilmiştir [29]. 

Pişmiş kil tuğla hurdası ve beton molozunun uçucu kül esaslı jeopolimerler üzerindeki 
etkisinin araştırıldığı çalışmada her iki katkıyla üretilen numuneler basınç dayanımı, yoğunluk, 
ısı iletkenlik katsayısı gibi özelikler üzerinden değerlendirilerek bu atıkların jeopolimer matrisi 
üretimi için yeterli düzeyde uygun olduğu, hatta farklı sertleşme ve mukavemet kazanma 
mekanizmaları nedeniyle farklı malzeme özeliklerinin belirlenebildiği tespit edilmiştir. Alkali 
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aktivatör olarak karışıma katılmadan 24 saat önce hazırlanan sodyum silikat (%85.46 ağ.) ve 
NaOH (%14.54 ağ.) çözeltisi kullanılmıştır. Jeopolimerde uçucu külün tuğla hurdası ile ikame 
edilmesi görünür yoğunluk ve dolayısı ile ısıl iletkenliği azaltmış; beton molozu ile ikame 
edilmesi ise görünür yoğunluğu ve ısıl iletkenliği arttırmıştır [3]. Pişmiş toprak atığının 
jeopolimer bağlayıcıda kullanılma olanaklarının araştırıldığı çalışmalar özet halinde Tablo 
III’de yer almaktadır. 

 

TABLO III. Pişmiş toprak atıklarının jeopolimer bağlayıcıda kullanılma olanaklarının 
değerlendirildiği araştırmalar. 

Referans Alüminosilikat 
türü 

Alkali aktivatör 
türü 

Araştırma sonucu 

Reig ve 
diğ. 

(2013); 

Kırmızı Kil 
Tuğla Atığı 

NAOH  
 

 Na2SiO3  
 

(+%2 Ca(OH)2 
porselen atığına 

eklenmiştir) 

 Kırmızı kil tuğla atığı kullanılarak üretilen harçlarda sodyum 
konsantrasyonu arttıkça elde edilen basınç dayanımının 
düştüğü görülmüştür.  

 Aynı zamanda su/bağlayıcı oranının da basınç dayanımını 
büyük oranda etkilediği görülmüştür.  

 Porselen seramiğin aktive edilmesinde %2 oranında CaOH2 
katılması bir gereklilik olarak belirtilmiş ve basınç dayanımı 
30 MPa elde edilirken, kırmızı kil tuğla atığında alkali 
molariteleri Na+ için 3.15 mol ve SiO2 için 2.53 mol olduğunda 
en yüksek basınç dayanımı elde edilmiştir.  

Porselen 
Seramik Atığı 

Puertas ve 
diğ. (2006) 

Öğütülmüş 
Fayans Atığı 

NAOH 
Na2SiO3 

 

 Puzolanik özeliğe sahip öğütülmüş fayans atığının jeopolimer 
üretimi için kullanılabilecek uygun mineralojik ve kimyasal 
yapıya sahip olduğu görülmüştür. Elde edilebilen en yüksek 
basınç dayanımı 14 MPa’dır. 

Tuyan ve 
diğ. (2018) 

Atık Tuğla 
Tozu 

NaOH 

Na2SiO3 

 Yüksek mukavemet ve düşük maliyet açısından 
yaklaşıldığında optimum alkali aktivatör konsantrasyonu 
(SiO2/Na2O) 1.6 oranındadır ve bu da bağlayıcının ağırlığına 
göre %10 Na2O içeriğine karşılık gelmektedir.  

 90°C’de 5 gün %40 bağıl nemde kürleme optimum kür 
seçeneği olarak belirlenmiştir.  

 Numunelerde 36.2 MPa basınç dayanımı elde edilmiştir 

Komnitsa 
ve diğ. 
(2015) 

Beton Atığı 

NaOH 
 

Na2SiO3 

 Tuğla ve kiremit atıkları, yüksek SiO2 ve Al2O3, düşük CaO 
içerikleri nedeniyle kolaylıkla jeopolimer üretiminde 
kullanılabilirler.  

 Üretilen jeopolimerlerin basınç dayanımı aralığı 49.5 MPa ve 
57.8 MPa’dır.  

 Buna karşın beton kullanılarak üretilen jeopolimer harç ise 
daha düşük bir basınç dayanımı (13 MPa) sağlayabilmiştir 
Pişmiş toprak atığı, olasılıkla Al2O3 içeriği nedeniyle yüksek 
sıcaklık etkisi altında dağılmamıştır.  

 Jeopolimer donma çözülme döngülerinden ve su etkisinden 
önemli ölçüde etkilenmiş olmakla birlikte donma çözülmenin 
etkisi su etkisinden daha düşük olmuştur. 

Tuğla Atığı 

Kiremit Atığı 

Sun ve 
diğ. (2013) 

Atık Fayanslar, 
Bloklar vb. 

Na2SiO3 

 

KOH / NaOH 

 28 günlük basınç dayanımlarının 71.1 MPa bulunmuştur 
 1000°C de 2 saatlik kalsinasyonla, daha yüksek 75.6 MPa 

basınç dayanımı elde edilmiştir. Nedeni ise viskoz sinterleme 
ve yüksek sıcaklıkta daha fazla jeopolimerizasyon 
reaksiyonunun tamamlanmasıdır.    

 Seramik atığı kullanılarak üretilen jeopolimer harçlar yangına 
dayanıklıdır. 

Kugler ve 
diğ. (2023) 

Pişmiş Kil 
Tuğla Hurdası 
+ Ucucu Kül 

NaOH (%14.54) + 
Na2SiO3 (%85.46) 

 

 Jeopolimerde uçucu külün tuğla hurdası ile ikame edilmesi 
görünür yoğunluk ve dolayısı ile ısıl iletkenliği azaltmıştır. 
Beton molozu ile ikame edilmesi ise görünür yoğunluğu ve ısıl 
iletkenliği arttırmıştır. 

Beton Molozu 
+Ucucu Kül 
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V. CAM ATIĞININ JEOPOLİMER BAĞLAYICIDA KULLANILMA OLANAKLARI 

Atık camın gerek dane gerek toz halde puzolanik aktivite için gerekli olan yüksek oranda 
amorf silis içermesi nedeniyle, beton ve jeopolimer üretiminde agrega, çimento ya da ek 
çimentolaştırıcı olarak kullanıldığını gösteren pek çok araştırma mevcuttur. Cam içinde 
silikanın yanısıra yüksek oranda alkali metal oksitler (Na2O ve CaO) bulunmaktadır. Bu 
nedenle alkali ile aktive edilmiş kompozitlerde katı silika parçacıklarının çevresinde jel 
çekirdeklenmesi oluşturur.  

Cyr ve diğ. (2012), hurda haldeki soda-kireç camını alkali çözelti ile aktive ederek jeopolimer 
üretmiştir. Cam atık halde olduğundan söz konusu bağlayıcının üretimi sırasında, camı toz hale 
getirmek için öğütme dışında, herhangi bir enerji harcanmamıştır. Çalışmada, harç üretmek için 
standard kum ve alkali aktivatör olarak potasyum hidroksit (KOH) ve sodyum hidroksit 
(NaOH) kullanılmıştır. Araştırmada üç farklı cam inceliği (özgül yüzey alanı) kullanılmış olup 
en büyük özgül yüzey alanına sahip camın mekanik özelikleri en iyi geliştirdiği tespit edilmiştir. 
Numunelerin dayanım gelişimi hem jeopolimerizasyon sürecinden hem de matrisin 
kohezyonuna katkıda bulunan C-S-H türü hidrat oluşumundan kaynaklanmaktadır. Bu hidrat 
molekülleri camın kendi bileşiminde bulunan (%12) kalsiyumun sayesinde oluşmuştur [31]. 

Jeopolimerlerin üretilmesinde sıklıkla kullanılan bir aktivatör türü olan sodyum silikat 
(sucamı) yaklaşık 1300°C’de üretilmektedir. Bu üretim sürecinin çevreye verdiği olumsuz 
etkileri azaltmak amacıyla, Torres-Carrasco ve Puertas (2015), bir silis kaynağı olan atık camı, 
uçucu kül esaslı jeopolimerin aktivasyonunda sodyumsilikat yerine kullanım olanaklarını 
araştırmıştır. Çalışmada 10M NaOH+%15 ticari sucamı (SS) ile üretilen numunelerin 28 
günlük basınç dayanımı (37 MPa), 10M NaOH+%15 atık cam ile üretilen numunelerde de elde 
edilmiştir. Yani, atık camın, jeopolimer üretmek için yaygın olarak kullanılan ticari sodyum 
silikatın yerine kullanılabilir bir ikame olduğu kanıtlanmıştır [32].  

Vafaei ve Allahverdi (2017), alümin içermeyen atık cam tozunun alüminosilikat kaynağı 
olarak kullanım olanaklarını değerlendirmiştir. Alümin kaynağı olarak kalsiyum alüminat 
çimentosu karışıma farklı oranlarda (%8, 16, 24) eklenmiştir. Çalışma sonucunda eklenen 
kalsiyum alüminat çimentosu oranı %24 iken numunelerin en yüksek basınç dayanımına 
ulaştığı (87 MPa) tespit edilmiştir. Karışımın bileşiminde uygun miktarda reaktif SiO2 ve Al2O3 
bulunmasının, daha fazla miktarda reaksiyon ürünlerinin (N-A-S-H jeli) oluşumunu sağladığı 
belirlenmiştir. Çimento eklenmesi matrise CaO sağlamış ve jeopolimer ağ yapısının dışında, ek 
olarak CSH jeli oluşumunu ve basınç dayanımı artışını sağlamıştır [33]. 

Xiao ve diğ. (2020), soda-kireç cam şişelerini öğüterek elde ettiği atık cam tozundan 
jeopolimer üretimi için hammadde olarak kullanımını araştırmıştır. Atık cam tozu ve C sınıfı 
(yüksek kalsiyumlu) uçucu kül farklı oranlarda karıştırılmış ve NaOH ile aktive edilmiştir. 
Çalışmada mukavemetin jeopolimerizasyondan mı yoksa sodyum silikat hidrattan mı (CSH) 
kaynaklandığını anlamak için yalnızca suyla aktive edilen karışımlar da hazırlanmıştır. Bu 
numunelerde OPC hidrasyon ürünlerine atfedilen basınç mukavemetinin çok düşük (1.82 MPa) 
olduğu tespit edilmiştir. Yani, bu çalışmada jeopolimerlerin mukavemet gelişiminde, OPC 
olduğu gibi, CSH jelinin baskın olmadığı, ancak kalsiyumun varlığından dolayı CSH 
oluşumunun mukavemet kazanımını desteklediği belirlenmiştir. Atık camın 14 günden önce 
bağlayıcı içerisinde dolgu görevi yaptığı, 14-60. günler arasında jeopolimerleşme 
reaksiyonlarına katıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, atık camın çözünme hızının uçucu külden 
çok daha yavaş olduğunu göstermektedir [34]. 

Ulugöl ve diğ. (2021), dolu tuğla, kiremit, delikli tuğla ve cam gibi atıklardan jeopolimer 
malzeme geliştirmiştir. Genel olarak, daha belirgin bir amorf yapı, daha küçük tanecik boyutu 
ve yüksek miktarlarda silis/alümin oksitler içeren hammaddelerin daha iyi jeopolimerize olması 
beklenir. Bu çalışmada ise en büyük tanecik boyutuna ve kristalli yapıya sahip olan delikli 
tuğlanın en yüksek basınç dayanımı değerlerini verdiği tespit edilmiştir. Yani, jeopolimerleşme 
reaksiyonları için en önemli oksitler olan SiO2 ve Al2O3 miktarı en yüksek delikli tuğladadır ve 
bu dayanım gelişimdeki en önemli parametrenin kimyasal bileşim olduğunu kanıtlamaktadır. 
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Cam atık esaslı numuneler yüksek amorf yapıya sahip olmasına rağmen en düşük basınç 
dayanımı değerlerine sahiptir. Bu sonuç ise atık camın en büyük tanecik boyutuna sahip 
olmasından kaynaklanmaktadır [35]. Cam atığının jeopolimer bağlayıcıda kullanılma 
olanaklarının araştırıldığı çalışmalar özet halinde Tablo IV’de yer almaktadır. 

 

TABLO IV. Cam atığının jeopolimer bağlayıcıda kullanılma olanaklarının değerlendirildiği 
araştırmalar. 

Referans Alüminosilikat 
türü 

Alkali aktivatör türü Araştırma Sonucu 

Cry ve 
diğ. 

(2012), 

Hurda haldeki 
soda-kireç 

camı 
5M KOH / NaOH 

 Hurda haldeki camın alüminosilikat kaynağı olarak 
kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

 Dayanım gelişimi hem jeopolimerleşme (NASH jeli), hem de 
hidratasyon (CSH jeli) reaksiyonlarından 
kaynaklanmaktadır.  

Torres-
Carrasco 

ve Puertas 
(2015) 

Uçucu kül 

10 M NaOH+%15 SS 
 Atık camın, jeopolimer üretmek için yaygın olarak kullanılan 

ticari sodyum silikatın yerine kullanılabilir bir ikame olduğu 
belirlenmiştir. 

10 M NaOH+%10AC 
10 M NaOH+%15AC 
10 M NaOH+%25AC 

Vafaei ve 
Allahverdi 

(2017) 

AC+ %8 CAC 

NaOH+ SS 

 Jeopolimerde uygun miktarda reaktif SiO2 ve Al2O3 
bulunması, daha fazla NASH jeli oluşturmaktadır. 

 Çimento eklenmesi matrise CaO sağlamış ve jeopolimer ağ 
yapısının dışında, ek olarak CSH jeli oluşumunu ve basınç 
dayanımı artışına neden olmuştur. 

AC+%16CAC 

AC+%24CAC 

Xiao ve 
diğ. 

(2020) 

AC+FC 
(100:0, 75:25, 
50:50, 25:75, 

0:100) 

10 M NaOH 

 Jeopolimerlerin mukavemet gelişiminde, NASH jeli 
baskındır. Ancak kalsiyumun varlığından dolayı CSH 
oluşumu mukavemet kazanımını desteklemektedir. 

 Atık cam 14 günden önce bağlayıcı içerisinde dolgu görevi 
yapmakta, 14-60. günler arasında jeopolimerleşme 
reaksiyonlarına katılmaktadır. 

 Atık camın çözünme hızı uçucu külden çok daha yavaştır. 

Ulugöl ve 
diğ. 

(2021) 

Dolu tuğla 

12.4, 14.9, 18.6 M 
NaOH 

 Delikli tuğla en iyi özeliklere sahip jeopolimer oluşumuna 
imkan vermektedir. Yani, jeopolimerleşmenin gelişiminde en 
önemli etken hammaddenin kimyasal bileşimidir (SiO2 ve 
Al2O3 oranı). 

 Atık camdaki yüksek tanecik boyutu, jeopolimerleşmenin 
gelişimini engellemiştir. 

Kiremit 
Delikli tuğla 

Atık cam 

SS: Sodyum silikat, AC:Atık cam, CAC: Kalsiyum alüminat çimentosu, FC:C sınıfı uçucu kül 

 

VI. SONUÇ 

Dünya genelinde çimento-kaynaklı karbon salımının azaltılması ve yeryüzünde bulunan doğal 
kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, yapı malzemesi üretiminde yapım ve yıkım 
atıklarından yararlanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, beton, pişmiş toprak 
ve cam kökenli yapım ve yıkım atıklarının jeopolimer üretiminde kullanılması olanakları 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır: 

 Beton, pişmiş toprak ve cam kökenli yapım ve yıkım atıkları, çeşitli alkali çözeltiler ile 
aktive edilerek jeopolimer malzeme üretiminde alüminosilikat kaynağı olarak 
değerlendirilme olanağı sunmaktadır. 

 Beton, pişmiş toprak ve cam kökenli yapım ve yıkım atıklarının alüminosilikat kaynağı 
olarak kullanılabilmesi için öğütülerek toz haline getirilmesi dışında herhangi ek bir 
enerji tüketimi gerekmemektedir. Halbuki atık betonun geri dönüşümü, sertleşmiş 
çimentonun standart çimento fırını prosedürleri kullanılarak yeniden klinkere 
dönüşmesini gerektirir. Bu uygulama önemli miktarda enerji tüketimi ve CO2 salınımına 
yol açmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu atık hammaddelerin sadece öğütülerek yeni bir 
malzeme üretiminde kullanılması, üretimden kaynaklanan enerji miktarının ve ortaya 
çıkan CO2 salımının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. 
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 Yapım ve yıkım atıklarının kırma/parçalama işlemleriyle üretilen çeşitli dane 
boyutlarındaki agregaraların yeni jeopolimer malzeme içerisinde değerlendirilmesi, 
doğal agrega kullanımının önüne geçebilmektedir. 

 Beton, pişmiş toprak ve cam kökenli yapım ve yıkım atıklarından üretilen jeopolimer 
malzemelerin fiziksel ve mekanik özelikleri, kullanılan hammaddelerin türü ve 
kimyasal bileşimi, alkali aktivatör konsantrasyonu, karışım oranları, kür koşulları gibi 
birçok faktörden etkilenmektedir. 

 Jeopolimerleşme reaksiyonlarının etkili bir şekilde gelişebilmesi için jeopolimer öncüsü 
olarak kullanılan hammadde (alüminosilikat kaynağı) bileşiminin SiO2 ve Al2O3 
bakımından zengin olması gerekmektedir. Kil esaslı alüminasilikat öncülerinde yer alan 
temel oksitler jeopolimerleşme reaksiyonu için önemli olan SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 iken; 
beton ve camdaki temel oksitler SiO2, Na2O ve CaO’dur. 

 Pişmiş toprak yapı malzemelerinin önceden 800-1000 °C’de pişirildiği ve yapı içinde 
bulundurdukları kil minerallerinin hidroksil gruplarının 600-900 °C’de kaybolarak 
kristal yapıları bozulduğu için puzolanik özeliğe sahip olmaları, SiO2 ve Al2O3 
bakımından zengin olmaları ve düşük miktarda CaO ihtiva etmeleri nedeniyle bu 
malzemeler, jeopolimer üretiminde elverişlidir.  

 Kimyasal bileşimi SiO2 ve Al2O3 bakımından zengin ancak CaO içeriği düşük olan 
hammaddelerin jeopolimerleşmesi sonucunda üretilen üç boyutlu alüminosilikat 
(NASH) jeli malzemenin sertleşerek dayanım kazanmasından sorumludur. Diğer 
yandan, kimyasal bileşimde eksik olan CaO içeriği, kalsiyum içeren çeşitli 
hammaddelerin belirli oranlarda karışıma katılmasıyla yükseltilmekte ve NASH jeline 
ek olarak, çimento hidratasyon ürünü olan kalsiyum silikat hidrat (CSH) jeli 
oluşmaktadır. Örneğin, yüksek sıcaklıkta sinterlenmiş porselen atığının yapısında eksik 
olan CaO içeriği nedeniyle atığın bir kısmının %2 oranında Ca(OH)2 ile değiştirilmesi 
daha kararlı ve daha yüksek dayanımlı bir yapı elde etmek için bir gereklilik olmuştur. 

 Pişmiş toprak esaslı jeopolimerlerin bünyelerinde yüksek miktarda Al2O3 içermesi ve 
1000°C’ye kadar viskoz sinterleme ve yüksek sıcaklıkta daha fazla jeopolimerizasyon 
reaksiyonunun tamamlanması nedeniyle yangın yalıtım malzemesi olarak kullanım 
olanağı yaratmaktadır.  

 Cam, bileşiminde yüksek oranda SiO2 ve alkaliye sahip olması nedeniyle, herhangi bir 
alüminosilikat kaynağının jeopolimerleştirilmesinde alkali aktivatör olarak ticari 
sodyum silikat yerine kullanılabilmektedir. Böylece, yüksek üretim sıcaklığına (1300 
°C) sahip sodyum silikat tüketimi, üretilen jeopolimer malzemelerin maliyeti ve çevre 
üzerindeki etkinliği azaltılabilmektedir. 

 Beton, pişmiş toprak ve cam kökenli yapım ve yıkım atıkları kaynaklı jeopolimer 
bağlayıcıların yeterli basınç dayanımına sahip olması, bunların 3D-AM (3 boyutlu 
eklemeli üretim) tekniğinde herhangi bir kusur/süreksizlik olmadan ekstrüzyon 
yapabildiğini, ardışık üst katmanların ağırlığının etkisi altında ilk şeklini 
koruyabildiğini ve tasarlanan basılı yapıyla tamamen uyumlu olduğunu göstermiştir. Bu 
tür harçlar ileri üretim teknolojilerinde de kullanılabilir sürdürülebilir olanaklar 
sunmaktadır.  
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Abstract The examinations and the results obtained revealed that glass technology has shown 
great improvement in the last 20 years. This development has led to significant progress in 
terms of glass material properties, manufacturing technologies and diversity in application 
areas. 

Advances in glass technology have allowed the development of more durable, safer and 
more effective materials. In addition, the application areas of glass have also expanded. Glass 
has become a material used in the automotive, construction, electronics and many other 
industries. That advances in glass technology provide far-reaching benefits, not only in these 
sectors, but also in economic and social terms. 

In the future, developments in glass technology are expected to focus on issues such as 
sustainability, energy efficiency and lower cost production. This will lead to the emergence of 
more innovative and sustainable solutions in the field of glass technology. 

Keywords: Glass Technology, Glass Industry, Glass Applications, Sustainability 
 
Özet Yapılan incelemeler ve elde edilen sonuçlar, cam teknolojisinin son 20 yılda büyük bir 
gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu gelişim, cam malzemenin özellikleri, imalat 
teknolojileri ve uygulama alanlarındaki çeşitlilik açısından önemli ilerlemelerin 
kaydedilmesine neden olmuştur. 

Cam teknolojisinin ilerlemesi, daha fazla dayanıklı, daha güvenli ve daha etkili 
malzemelerin geliştirilmesine olanak sağladı. Ayrıca, camın uygulama alanları da genişlemiştir. 
Cam, otomotiv, inşaat, elektronik ve diğer birçok endüstride kullanılan bir malzeme haline 
gelmiştir.  Cam teknolojisindeki gelişmelerin, sadece bu sektörlerde değil, aynı zamanda 
ekonomik ve sosyal açıdan da geniş kapsamlı faydalar sağlamaktadır. 

Gelecekte, cam teknolojisi alanındaki gelişmelerin sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve 
daha düşük maliyetli üretim gibi konulara odaklanması beklenmektedir. Bu da, cam teknolojisi 
alanında daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cam Teknolojisi, Cam Endüstrisi, Cam Uygulamaları, Sürdürülebilirlik  
 
INTRODUCTION 

Glass has been used as an important material for humanity for thousands of years. Although 
glass was used for artistic purposes such as ornaments and sculptures in the early days, it has 
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found use in different areas over time. Glass is used in building materials, the automotive and 
aircraft industries, computer displays, and more. Today, glass technology is constantly 
developing and these developments allow glass to be used in many more areas. In this article, 
the development of glass technology in the last 20 years will be examined. 

Glass is one of the oldest materials in human history and has various uses. Glass is an 
inorganic material that has been converted from a liquid to a solid state and is mainly produced 
by combining silica, soda, limestone and other minerals. The usage areas of glass are quite wide 
and glass materials are widely used in architecture, automotive industry, medical technology, 
electronics and many other fields. 

In the last two decades, there have been great developments in the field of glass technology. 
These developments have increased the functionality, durability and usage areas of glass 
materials. Research in this field has made studies to improve the optical, mechanical and 
thermal properties of glass materials. In addition, glass technology research, combined with 
developments in disciplines such as nanotechnology, biotechnology and materials science, has 
created opportunities to further expand the functionality and uses of glass materials. 

All these developments can be considered as a turning point in the field of glass technology. 
Glass materials have traditionally had limited use due to their difficult manufacturing processes 
and brittleness. However, thanks to the researches made in recent years, the production, 
properties and usage areas of glass materials have increased significantly. Glass technology 
research must continue to go further. In this way, glass materials will become even more 
sustainable, durable and functional. 

In this article, we will examine the developments in the field of glass technology over the last 
20 years. This review will cover developments in manufacturing techniques of glass materials, 
factors affecting their optical, mechanical and thermal properties, studies to improve the 
functionality of glass materials, and aspects of future research. We will also consider future 
uses and challenges of glass technology.  

 
GLASS TECHNOLOGY AND FEATURES 

Glass is a unique material with many features. Among the most important features are its 
transparency, high hardness and durability, chemical resistance and thermal insulation. Because 
glass is a non-crystalline material, it has a very low coefficient of thermal expansion. This 
causes the glass to not expand or contract when heated or cooled. This feature allows glass to 
be used in many industries [1]. 

Glass material is a material with incredible versatility and is widely used in a variety of 
industries. However, the glass material is inherently brittle and has low strength, making it 
unsuitable for some applications. For this reason, glass technology research continues 
intensively to improve the physical properties and usage areas of glass materials. 

Innovations in glass technology in the last 20 years have made glass materials more durable, 
functional and sustainable. One of the focuses of glass technology research is to improve the 
optical properties of glass material. This allows the production of higher quality and higher 
resolution glass materials and expands their use in industry. These innovations have increased 
the use of glass, especially in areas such as liquid crystal display (LCD) technology. 

The thermal properties of glass materials have also been seriously improved in recent years. 
This increases the resistance of glass materials to high temperatures and provides more use in 
industry. Glass technology research goes further in improving the thermal properties of glass 
materials. 

In addition, the mechanical durability of glass materials has also made a significant 
improvement in recent years. This makes it possible to use glass materials more widely, 
especially in the building and vehicle industries. These developments make glass materials 
stronger and more durable and increase their usage areas. 

However, glass technology research focuses not only on the physical properties of glass, but 
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also on glass production techniques. New production techniques make the glass material more 
sustainable and offer an environmentally friendly solution. 

As a result, innovations in glass technology have made glass materials more functional, 
durable and sustainable. Glass technology research continues to build on these developments 
and provide further innovation. The developments on the optical, thermal and mechanical 
properties of glass materials have expanded the usage areas of glass materials. Innovations in 
the glass technology industry have made it possible to use glass materials, especially in areas 
such as solar energy technology, LCD technology, high-speed trains, airplanes and spacecraft. 

Glass technology research focuses on nanotechnology and materials science. 
Nanotechnology is a technology used to further improve the properties of glass materials. 
Thanks to this technology, the strength, flexibility and durability of glass materials are 
increased. Materials science is a discipline used to better understand the structure and properties 
of glass materials. Materials science forms the basis of glass technology research and is a tool 
used to further improve the properties of glass materials. 

As a result, glass technology has made significant progress over the past 20 years. 
Improvements in optical, thermal and mechanical properties of glass materials have expanded 
the usage areas of glass materials. Glass technology research focuses on areas such as 
nanotechnology and materials science, and these areas are used to further improve the properties 
of glass materials. These developments increase the future potential of the glass technology 
industry and make glass materials a more sustainable and environmentally friendly alternative. 

 
 GLASS TECHNOLOGY DEVELOPMENTS AND FEATURES 

In the last 20 years, there have been many developments in glass technology. Some of these 
are those:  

 
A. Thin Film Glass Technology 

In recent years, thin-film glass technology has shown rapid development [2]. One of the 
advantages of this technology is that it can be produced at a lower temperature than traditional 
glass manufacturing techniques. This saves energy and also increases the resistance of materials 
to thermal shock [3]. Thin- film glass has properties such as high temperature resistance, low 
dielectric constant, low coefficient of thermal expansion, and high optical transparency [4]. 

One of the applications of this technology is its use in the production of flat-panel displays 
[4]. In these displays, thin-film glass is recognized as a higher-performance, lighter, and lower-
cost alternative. It is also used in many other applications such as thin-film glasses, solar cells, 
electrochromic glasses, and sensors [2-3]. 

 
B. Smart Glass Technology 

Smart glass technology has emerged as a major innovation in the glass industry in recent years. 
This technology allows the glass to control its color, transparency and heat transmittance. This 
feature increases the energy efficiency of the glass while at the same time providing a 
comfortable environment. Smart glasses are used in the automotive industry, building materials 
and many other areas [5]. 

Smart glass materials have been an important area of development in glass technology in 
recent years. These materials can become transparent or opaque when electric current is applied. 
Smart glass materials are used in architectural applications, the automotive industry, 
smartphone displays and many other areas. 

The use of smart glass materials can save energy. For example, when smart glass materials 
are used in building glazing, they automatically regulate sunlight, which saves energy. In 
addition, smart glass materials reduce the temperature inside the building by blocking sunlight, 
which helps reduce air conditioning usage [6]. 
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Smart glass technologies have become an important development area in the glass industry in 
recent years. Thanks to these technologies, the properties of glass materials can be changed 
automatically according to environmental factors. For example, glass materials can adjust their 
properties according to the change of temperature, light, humidity and other environmental 
factors. 

The usage areas of smart glass technologies are quite wide. In particular, smart glasses used 
to save energy in buildings can reduce the building's energy consumption by adjusting their 
properties according to environmental factors. In addition, smart glasses, which are also used 
in the automotive industry, can increase the comfort of drivers and passengers and ensure 
driving safety. 

 
C. Solar Energy Glasses 

Solar glass has made great progress in the solar energy industry in recent years. These glasses 
are used to convert sunlight into electrical energy. Solar glass is thinner and lighter than the 
previously used silicon panels. In addition, it is more durable and has a longer life due to the 
glass material. These features allow the use of solar energy glasses in a wider area [7]. An 
example of solar glass is given in Figure 1. 

 

 
Figure 1.  Solar glass sample 

 
These developments have occurred in terms of photovoltaic (PV) technologies, production 

processes and design. 
 
 Photovoltaic Technologies: 
Photovoltaic technologies have made great progress in the last 20 years. While silicon-based 

solar cells were used first, today there are also cells produced using different materials. 
Different technologies such as thin film technology, organic photovoltaic technology and 
perovskite solar cells have gained an important place in the photovoltaic industry [8]. 

 
 Production Processes: 
Production processes have also shown a significant improvement in the last 20 years. 

Traditional production methods have been replaced by more efficient and low-cost production 
methods. For example, a manufacturing process called technogel is used in the production of 
thin-film solar cells [9]. With this method, it has become possible to produce thinner and lighter 
solar cells. 
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 In terms of design: 
Solar glass has also made progress in terms of design. In the past, solar panels were known 

as large and ugly structures that required a separate area to install. Today, however, thinner and 
more aesthetic panels are produced that can be integrated into roof coverings, window panes 
and other building elements [10]. 

These developments have also contributed to the spread of solar energy glasses. In particular, 
when the costs of solar energy systems decrease, homes, businesses and other structures can 
save energy by installing solar energy systems. 

 
D. High Strength Glasses 

In recent years, high-strength glasses are among the important developments in glass 
technology. These glasses are used especially in building materials. High-strength glasses are 
resistant to strong impacts and weather conditions. In addition, these glasses have high fire 
resistance [7]. High-strength glass materials are considered a significant development in glass 
technology in recent years. These materials are used to produce stronger and durable glass 
materials. High-strength glass materials provide improvements in properties such as scratch 
resistance, impact resistance and high temperature resistance. 

An example of these materials, Gorilla Glass, is manufactured by the Corning company and 
is used in mobile devices, computer screens and television screens. Despite being thin and light, 
Gorilla Glass has high impact resistance and is therefore preferred as a screen protector for 
mobile devices. In 2012, the popularity of this material increased with the use of Gorilla Glass 
in the Apple iPhone 5 and a significant improvement in glass technology was achieved [11]. 

In the last two decades, the development of high-strength glass has accelerated with the 
expansion of its uses in various industries. These glasses are frequently preferred in the 
automotive, aerospace, energy and defense industries due to their thinner and lighter structures 
and excellent strength properties. 

 
 Automotive Industry 

High-strength glasses are expanding their use in the automotive industry. Glasses used in 
polymer (FRP) vehicle bodies, especially reinforced with glass fibers, make vehicles lighter, 
safer and more energy efficient. 

 
 Aviation Industry 

High-strength glasses have also been used in the aerospace industry. These glasses replace 
glass panels on airplanes, making them lighter and stronger. 

 
 Energy Industry 

High-strength glass is also used in solar panels, wind turbines and other renewable energy 
technologies. The natural transparency of glass makes it an ideal material for solar panels to 
collect sunlight more effectively. 

 
 Defense Industry 

High-strength glasses are also used in defense industry applications such as military vehicles 
and armored vehicles. These glasses provide protection against high-velocity particles such as 
bullets and shrapnel. 

 
As a result, over the last two decades, high-strength glass has become an important material 

used in many industries. The development of these glasses enables the production of lighter, 
safer and more efficient products and is therefore expected to see even more widespread use in 
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the future. 
 

E. Glass Ceramics 

Glass ceramics is a class of materials that combine the properties of glass and ceramics. The 
properties of glass ceramics include high temperature resistance, low coefficient of thermal 
expansion, high hardness and fracture strength. These properties allow glass ceramics to be 
used in many different industrial applications. 

In the last 20 years, the development of glass ceramics has taken place in various fields. First, 
the production processes of glass ceramics have been made more efficient. This made it possible 
to manufacture larger sized and more complex shapes [12]. 

Secondly, the properties of glass ceramics are further enhanced. For example, the high 
temperature resistance of some glass ceramics has been increased. In addition, the coefficient 
of thermal expansion of some glass ceramics has been reduced. This has allowed glass ceramics 
to be used over a wider temperature range [13]. 

Third, the application areas of glass ceramics have expanded. For example, glass ceramics are 
now used in many different industries. These include the defense, aerospace, automotive and 
medical sectors [14]. 

The application areas of glass ceramics are quite wide and are increasing rapidly. Here are 
some examples: 

 
 Kitchenware Industry 

Glass ceramics are used as cooking utensils. These include pots, pans, oven glasses and 
cooking utensils. This application of glass ceramics is very popular due to its resistance to high 
temperatures and easy cleaning [15]. 

 
 Automotive Industry 

Glass ceramics are used in the automotive industry to manufacture high temperature resistant 
parts such as brake discs and exhaust systems [16]. 

 
 Defense Industry 

Glass ceramics are used in the defense industry for ballistic protection and security glasses 
[17]. 

 
 Energy Industry 

Glass ceramics are used in renewable energy technologies. For example, glass ceramics used 
in solar energy panels are resistant to high temperatures and the harmful effects of sunlight [18]. 

 
 Electronics 

Glass ceramics are used in high-frequency microwave devices and magnetic memories [19]. 
 

 Medicine 
Glass ceramics are also used in medical applications such as dental and orthopedic implants 

dental. It is known that glass ceramics are frequently preferred in implants due to their high 
durability, low friction coefficient and biocompatibility. In addition, glass ceramics that mimic 
bone structure are used in orthopedic implants. Since these glass ceramics are compatible with 
the bone tissue, they facilitate bonding to the tissues around the implant and ensure the longevity 
of the implant [20]. 

In the last 20 years, the development and applications of glass ceramics have progressed quite 
rapidly. Improvements in the properties of glass ceramics have led to the expansion of industrial 
applications. It is used in many fields such as glass ceramics, kitchenware, automotive, defense, 
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medicine, energy and electronics sectors. It is foreseen that the studies and applications in the 
development of these materials will increasingly continue. 

 
F. Ultraviolet (UV) Transparent Glass 

Ultraviolet permeable glasses have made great advances in the last 20 years [21]. These 
glasses are used to protect people and other creatures from being exposed to harmful UV rays. 
Ultraviolet (UV) permeable glass is considered a significant development in glass technology 
in recent years. This glass acts as a filter that blocks invisible ultraviolet rays while transmitting 
UV rays. This helps people maintain their health by reducing the effect of harmful UV rays 
they are exposed to. 

Technologies used for the production of UV-permeable glasses have been developed [22]. 
Thanks to advanced technologies, the glasses have been made thinner, lighter and more durable. 

Anti- reflective coatings increased UV protection by reducing glare and reflections on glass 
surfaces [23]. These coatings are widely used, especially in eyeglass lenses. 

Some glass manufacturers have developed glasses with heat reflective properties as well as 
UV protection [24]. These windows reduce the heat caused by the sun's rays, keeping interiors 
cooler. 

Developed UV-permeable glasses are used in many applications [21]. For example, vehicle 
windows, building windows, sunglasses and contact lenses are also used. 

Finally, thanks to the developing technologies, the prices of UV-permeable glasses have 
decreased [25]. This, in turn, has made these glasses more widely used. 

 
G. Nanotechnology Applications 

Nanotechnology applications have also been used in glass technology in recent years. This 
technology is realized by applying nano-sized materials to the surface of the glass. Thanks to 
these applications, the properties of the glasses can be improved. For example, nano- sized 
coatings make glass more scratch resistant [26]. At the same time, functional nano-coatings are 
applied to glass surfaces after the creation of chemical formulations that will provide the desired 
properties. Thanks to these coatings, self-cleaning surfaces (hydrophobic, hydrophilic 
coatings), corrosion-resistant surfaces, antibacterial surfaces are obtained. An example of a 
hydrophobic coating from our previous work is given in Figure 2. 

 

 
Figure 2.  Glass sample with hydrophobic coating on the edges 

 
The usage areas of nanotechnology applications in the glass industry are quite wide. For 

example, with nanotechnology applications, the surface properties of glass materials can be 
improved and made more durable. In addition, the durability of glass materials against 
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temperature, pressure and other factors can be increased with nanotechnology applications. 
 

THE FUTURE OF GLASS TECHNOLOGY 

Glass technology will be used in many more areas in the future. Some of these are those: 
 

A. Flexible Glass Technology 

Flexible glass technology will take an important place in the glass industry in the future. 
Thanks to this technology, it will be possible to make the glass flexible. Flexible glasses can be 
used especially in wearable technologies and foldable devices [27]. 

 
B. Imaging Technologies 

Imaging technologies will make a big progress in the field of glass technology in the future. 
In particular, holograms and 3D imaging technologies will be used in the glass industry. These 
technologies can be used especially in the fields of education and entertainment [28]. 

 
C. Smart Glass Technology 

Smart glass technology will become more common in the future. This technology allows the 
transparency of the glass to be controlled. For example, privacy can be achieved by making the 
windows opaque, or energy saving can be achieved by blocking the sun's rays from the 
windows. Smart glasses are used in architectural designs, automotive industry and electronic 
devices [29]. 
 
D. Glass Composite Materials 

Glass composite materials will gain an important place in the construction industry in the 
future. These materials are obtained by combining glass fibers with other materials. Glass 
composite materials are environmentally friendly and durable. In addition, these materials have 
high fire resistance [30]. 

 
E. Bioactive Glasses 

In recent years, bioactive glasses are also among the developments in glass technology. These 
glasses have properties compatible with the tissues of the human body. Bioactive glasses are 
used in dentistry and in the field of bone regeneration. These glasses accelerate the body's 
natural healing process [31]. 

 
CONCLUSION 

Glass technology has made significant progress in the last 20 years. With the use of new 
technologies, the properties of glass materials have been improved. In particular, smart glasses, 
solar energy glasses, high-strength glasses and nanotechnology applications are among the 
important developments used in the glass industry. In the future, flexible glass technology, 
imaging technologies, smart glass technology, glass composite materials and bioactive glasses 
will become more common in the glass industry. 

New methods and technologies have been developed for the production of high-performance 
glass materials. In particular, developments in nanotechnology and biotechnology offer new 
opportunities to increase the functionality of glass materials. In addition, new application areas 
have emerged, such as the applications of glass in the renewable energy and medical industries. 

Besides these advances, glass technology still faces many challenges. These challenges 
include the sustainability and recycling of glass materials, the manufacture of glass materials 
resistant to high temperatures and pressures, and the further development of optical, mechanical 
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and thermal properties of glass materials. 
As a result, the developments in the field of glass technology in the last 20 years, together 

with the developments in materials science and related disciplines, have increased the 
functionality and application areas of glass materials. However, glass technology still faces 
many challenges and it is important for future research to address issues such as the 
sustainability, durability and functionality of glass materials. We hope this study will be a useful 
resource for those who want to learn about glass technology. 
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Abstract: Glass printing is an innovative technique for transferring designs and images onto a 
glass surface using various printing methods. This review article provides an overview of the 
history of glass printing, from screen printing to digital printing, and the different techniques 
used today, including aircraft printing, laser printing, UV printing, and thermal transfer printing. 
The article also explores the diverse applications of glass printing, such as in architectural 
design, art, industrial design, and home decor, and the emerging technologies, ingredients, and 
applications that are driving the future of glass printing. The potential for glass printing to 
transform industries and improve our lives is significant, and the article concludes by 
highlighting the exciting developments and possibilities for the future of glass printing. 

Keywords: Glass Printing, Glass Printing Techniques, Glass Printing Applications 
 
Özet Cam baskı, çeşitli baskı yöntemleri kullanılarak tasarımların ve görüntülerin bir cam 
yüzeye aktarılması için yenilikçi bir tekniktir. Bu gözden geçirme makalesi, serigrafi baskıdan 
dijital baskıya kadar cam baskının tarihine ve günümüzde kullanılan uçak baskısı, lazer baskı, 
UV baskı ve termal transfer baskı gibi farklı tekniklere genel bir bakış sunmaktadır. Makale 
ayrıca cam baskının mimari tasarım, sanat, endüstriyel tasarım ve ev dekorasyonu gibi çeşitli 
uygulamalarını ve cam baskının geleceğini yönlendiren gelişen teknolojileri, bileşenleri ve 
uygulamaları araştırıyor. Cam baskının endüstrileri dönüştürme ve yaşamlarımızı iyileştirme 
potansiyeli önemlidir ve makale, cam baskının geleceği için heyecan verici gelişmeleri ve 
olasılıkları vurgulayarak sona ermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cam Baskı, Cam Baskı Teknikleri, Cam Baskı Uygulamaları 

INTRODUCTION 

Glass printing is the process of applying designs, patterns, or texts onto a glass surface, 
creating a decorative or functional item. It is widely used in various industries, including 
architecture, art, industrial design, and home decor. Glass printing techniques have evolved 
over the years, with new technologies and materials being developed to improve the quality and 
speed of the process.  

Glass printing is a process of transferring an image or design onto a glass surface using 
various printing techniques. The process involves printing an image or design onto a substrate, 
such as a film or paper, and then transferring it onto the glass surface using heat or pressure. 
Glass printing has evolved significantly over the years, with various techniques and applications 
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developed to meet the diverse needs of different industries. 
Glass printing has a rich history that dates back centuries. One of the earliest forms of glass 

printing is screen printing, which has been in use since the early 1900s. Screen printing involves 
using a stencil to transfer ink onto a glass surface, allowing for precise and detailed designs. In 
the 1950s, digital printing emerged as a new technique for glass printing. Digital printing allows 
for the direct printing of designs onto glass surfaces, reducing the need for a substrate. 

Today, glass printing has expanded to include various techniques such as aircraft printing, 
laser printing, UV printing, and thermal transfer printing. Each of these techniques offers unique 
benefits, such as precision, durability, and the ability to print on curved surfaces. Glass printing 
has a wide range of applications in various industries, including architectural design, art, 
industrial design, and home decor. 

In recent years, glass printing has seen significant advancements in technology, leading to the 
development of new techniques and applications. For instance, the use of conductive inks is 
becoming increasingly popular in glass printing, enabling the creation of smart glass that can 
change its properties based on various factors. Additionally, the use of bioactive glass in 
medical applications is an area of research that has significant potential. 
Overall, glass printing is a fascinating field that continues to evolve and expand. The potential 
for glass printing to transform industries and improve our lives is significant, and it will be 
exciting to see what new developments emerge in the future.  

 
HISTORY OF GLASS PRINTING 

The history of glass printing can be traced back to the early 1900s when screen printing 
emerged as the first popular method for printing on glass [1]. Screen printing involves creating 
a stencil or mesh with the design that is to be printed, and then pressing ink through the mesh 
onto the glass surface. This technique allowed for the precise and intricate designs that were 
popular during the Art Deco period. 

In the 1950s, digital printing revolutionized the printing industry, and glass printing was no 
exception [2]. Digital printing allows for direct printing onto glass surfaces, eliminating the 
need for a substrate. This technique is particularly useful for printing high-resolution designs 
and images onto glass, which is essential for architectural and artistic applications. 

The development of aircraft printing was another milestone in the history of glass printing 
[3]. This technique allows for printing onto curved surfaces, such as airplane windows, using 
specially designed inks that adhere to the glass surface. Aircraft printing is now used in various 
industries beyond aviation, such as automotive and architectural design. 

Laser printing is another technique that has been used for glass printing since the 1990s [4]. 
Laser printing allows for the precise and detailed printing of images and designs onto glass 
surfaces using a laser beam. The process involves heating the glass surface to a specific 
temperature, which causes the ink to bond with the glass. 

UV printing is a relatively new technique for glass printing that involves the use of ultraviolet 
light to cure the ink onto the glass surface [5]. This technique is particularly useful for printing 
onto curved surfaces, and the ink dries instantly, reducing production time. 

Finally, thermal transfer printing is a technique that involves the use of heat to transfer an 
image or design from a transfer paper onto the glass surface [6]. The process involves heating 
the transfer paper, which causes the ink to transfer onto the glass surface. 

 
GLASS PRINTING TECHNIQUES 

A. Screen Printing 

Screen printing is one of the most commonly used techniques for printing on glass. It involves 
creating a stencil or template of the desired design, which is then placed on the glass surface. 
Ink is then pushed through the stencil onto the glass surface using a squeegee [7]. Screen 
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printing is widely used in the production of glass packaging, such as bottles and jars, as well as 
architectural glass, such as windows and doors. In Figure 1, the screen printing example we 
made is given. 

 

 
Figure 1.    Screen printing sample 

B. Digital Printing 

Digital printing on glass involves using a digital printer to transfer ink onto the glass surface. 
The design is first created using computer software and then printed onto the glass surface using 
a digital printer [8]. Digital printing allows for high-quality images and designs to be printed 
onto glass, making it suitable for applications such as glass art and decorative glass panels. 

C. Airbrush Printing 

Airbrush printing is a technique that involves using an airbrush to spray ink or other materials 
onto the glass surface. It is commonly used in the creation of custom-designed glassware, such 
as wine glasses and mugs. Airbrush printing allows for precise and intricate designs to be 
created on glass surfaces [9]. 

 

D. Laser Printing 

Laser printing on glass involves using a laser to create patterns, designs, or text on the glass 
surface. The laser heats up the glass surface, causing it to fracture along the desired lines. This 
technique is commonly used in the production of architectural glass, such as windows and doors 
[10]. 

E. UV Printing 

UV printing is a technique that involves using ultraviolet light to cure the ink or other 
materials onto the glass surface. The glass is first coated with a special ink that reacts to the UV 
light. When the ink is exposed to the light, it cures and adheres to the glass surface. UV printing 
is commonly used in the production of glass art and decorative glass panels [11]. 

F. Thermal Transfer Printing 

Thermal transfer printing is a process that involves transferring a design or pattern onto the 
glass surface using heat. The design is first printed onto a transfer paper using a special ink or 
toner. The transfer paper is then placed onto the glass surface, and heat is applied, causing the 
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ink or toner to transfer onto the glass [12]. Thermal transfer printing is commonly used in the 
production of glassware and home decor items causes the ink to bond with the glass. 

 
COMPARISON OF TECHNIQUES 

 Screen printing is a popular method for printing on glass due to its ability to produce intricate 
designs and patterns [17]. However, it is limited by the size and complexity of the design and 
requires multiple passes to achieve full color printing [18]. 

Digital printing allows for high-resolution printing of complex designs and images directly 
onto glass surfaces, eliminating the need for a substrate [19]. It is ideal for producing small to 
medium runs of glass products [20], but may not be as cost-effective for larger production runs 
[21]. 

Aircraft printing is a specialized technique that allows for printing onto curved glass surfaces 
using specially formulated inks that adhere to the glass [22]. It is commonly used in the aviation 
industry but has also found applications in automotive and architectural design [23]. 

Laser printing allows for precise and detailed printing of images and designs onto glass 
surfaces using a laser beam [24]. It is often used for high-end applications such as custom art 
glass and specialty glass products [25]. 

UV printing uses ultraviolet light to cure the ink onto the glass surface, resulting in a quick 
drying and durable print [26]. It is well-suited for printing onto curved surfaces and is 
commonly used in the automotive and architectural industries [27]. 

Thermal transfer printing involves the transfer of an image or design from a transfer paper 
onto the glass surface using heat [28]. It is often used for small production runs and can produce 
high-quality prints [29]. 

Overall, the choice of glass printing technique depends on factors such as the complexity of 
the design, the size of the production run, and the desired quality and durability of the final 
product. By understanding the strengths and limitations of each technique, companies can 
choose the most appropriate method for their specific needs. 

 
GLASS PRINTING APPLICATIONS 

A. Architectural 

Printing on glass is widely used in architectural design, including glass facades, partitions, 
and doors. Printed glass can be used to control the amount of light and heat that enters a 
building, as well as to provide privacy and security [30]. Architectural glass printing is 
commonly done using screen printing or digital printing techniques. In Figure 2, an example of 
the use of digitally printed glass in architecture is given. 

 

 
Figure 2.  Example of use of digitally printed glass in architecture [31] 
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B. Art 

Glass printing is also used in the creation of decorative glass art pieces. Printed glass can be 
used to create unique and intricate designs, patterns, and textures on glass surfaces, making it a 
popular medium for artists. Glass printing techniques such as airbrush printing, laser printing, 
and UV printing are commonly used in the creation of glass art pieces. Glass printing allows 
artists to create unique and one-of-a-kind glass art pieces, ranging from small sculptures to large 
installations. 

C. Industrial Design 

Glass printing is widely used in industrial design, including the production of glass 
packaging, such as bottles, jars, and containers. Printed glass packaging can be used for 
branding and marketing purposes, as well as to enhance the aesthetics of the product [32]. Glass 
printing techniques such as screen printing, digital printing, and thermal transfer printing are 
commonly used in the production of glass packaging. 

D. Home Decor 

Glass printing is also used in the production of home decor items, including mirrors, picture 
frames, and tabletops. Printed glass can be used to create unique and personalized home decor 
items that can enhance the aesthetic appeal of any space [33]. Glass printing techniques such as 
digital printing, airbrush printing, and thermal transfer printing are commonly used in the 
production of home decor items. 

 
THE FUTURE OF GLASS PRINTING 

A. New Technologies 

Advancements in technology are driving the development of new glass printing techniques 
and materials. For example, 3D printing technology can be used to create intricate and complex 
glass designs, while nanotechnology can be used to create glass surfaces that are self-cleaning 
and scratch-resistant [34]. Other new technologies being developed include hybrid printing, 
which combines digital printing and screen printing, and inkjet printing, which allows for high-
quality images to be printed onto glass surfaces. 

B. New Materials 

New materials are also being developed to improve the quality and durability of glass 
printing. For example, specialized inks and coatings are being developed to create glass surfaces 
that are resistant to UV rays, scratches, and abrasion. Other materials being developed include 
conductive inks, which can be used to create glass surfaces that are touch-sensitive and can be 
used in electronic devices [35]. 

C. New Applications 

    New applications for glass printing are also being explored, including the use of glass 
printing in the production of solar panels, wearable technology, and medical devices [36]. Glass 
printing can be used to create customized designs and patterns on solar panels, making them 
more aesthetically appealing. Glass printing can also be used to create touch-sensitive surfaces 
in wearable technology, as well as in the production of medical devices such as prosthetics and 
implants. 
 
CONCLUSION 

Glass printing is a versatile and creative process that allows for the creation of unique and 
personalized glass designs. Glass printing techniques have evolved over time, with new 
technologies and materials being developed to improve the quality and speed of the process. 
Glass printing has a wide range of applications, including architectural design, art, industrial 
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design, and home decor. The future of glass printing looks promising, with advancements in 
technology and materials driving the development of new techniques and applications. 

Glass printing has come a long way since its inception, with various techniques and 
applications developed over the years. From screen printing to digital printing and laser printing 
to thermal transfer printing, glass printing has expanded to include a diverse range of 
applications in architectural design, art, industrial design, and home decor. The future of glass 
printing looks promising, with new technologies, ingredients, and applications emerging. 

One of the most significant drivers of the future of glass printing is the development of new 
technologies. For instance, the use of conductive inks is becoming increasingly popular in glass 
printing, opening up new possibilities in areas such as smart glass. Conductive inks enable the 
printing of conductive circuits on glass, paving the way for the creation of smart glass that can 
change its properties based on various factors such as temperature and light. Additionally, 3D 
glass printing is another emerging technology that could revolutionize glass printing by 
allowing for the creation of intricate and complex glass structures. 

Another area of development is the use of new ingredients in glass printing. For instance, the 
use of bioactive glass in medical applications is an area of research that has significant potential. 
Bioactive glass is a type of glass that is designed to interact with the body's tissues, promoting 
tissue regeneration and healing. By printing bioactive glass onto medical devices such as 
implants, it could be possible to create more effective and efficient medical treatments. 

New applications for glass printing are also emerging, with the potential to transform 
industries. For instance, the use of printed glass in the automotive industry could improve the 
performance and safety of vehicles. Printed glass could be used to create lightweight, 
shatterproof windshields that can withstand extreme weather conditions. Additionally, printed 
glass could also be used in the development of self-cleaning car windows, reducing the need 
for manual cleaning and maintenance. 

In conclusion, glass printing is an innovative and exciting field that is constantly evolving. 
With new technologies, ingredients, and applications, the potential for glass printing to 
transform industries and improve our lives is significant. As glass printing continues to evolve, 
it will be fascinating to see what new developments emerge and the impact they will have on 
the world around us. 
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Abstract: As the cryptocurrencies become popular in the market, the amount of the related 
texts written on the subject has increased tremendously in recent years. This has led to the desire 
to provide information about the trend of the cryptocurrency market for the people, who are 
interested in trading cryptocurrencies, by analyzing and classifying the sentiments of the raw 
data written in social media platforms. However, it is difficult to work on this subject due to 
the lack of the annotated datasets which are required in the training process of the machine 
learning classifiers. In this regard, we use a deep learning model to automatically construct a 
new cryptocurrency-related corpus and analyze positive and negative sentiments by performing 
four conventional machine learning classifiers (i.e., support vector machines, Naïve Bayes, 
logistic regression, and random forest) in conjunction with three n-gram models (i.e., unigram, 
bigram and trigram) and three text feature weighting methods (i.e., term-presence, term-
frequency, and term frequency-inverse document frequency). We evaluate the sentiment 
analysis results in terms of accuracy, precision, recall and F1-score performance metrics. The 
empirical results indicate that the conventional machine learning classifiers trained by using the 
automatically constructed dataset provide promising prediction performances compared to 
those trained by the manually constructed dataset.  

Keywords: Sentiment analysis, Machine learning, Text mining  

INTRODUCTION 

RYPTOCURRENCIES work on the blockchain using a peer-to-peer network and are 
encrypted with a security technique called cryptography [1]. A peer-to-peer network is one 
of the communication protocols used during the sharing and distribution of data between 

two or more clients [2]. Cryptography is a security technique that encodes plain text with 
various encryption algorithms and transforms it into ciphertext, ensuring that the message to be 
transmitted reaches only the recipient.  

The blockchain is a technology that consists of blocks that are interconnected and each of 
which contains a certain number of transactions. The foundations of the technology are based 
on the work of two cryptography experts, Scott Stornetta and Stuart Haber. The first blockchain 
in its modern sense emerged with the article “Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System” 
published by a person or people with the pseudonym Satoshi Nakamoto [3]. In 2009, Bitcoin 
was released as the first cryptocurrency coin with an intention of concealing the sender and 
recipient's details throughout a payment procedure. Due to its independence from governmental 
and bank money tracking systems, Bitcoin has become a valuable digital asset [4]. As interest 
in cryptocurrencies increased, other cryptocurrencies known as "altcoins" were introduced. 

C
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Among them, Ethereum, which is introduced in 2015 by Vitalik Buterin [5], has become the 
most well-known and second-largest cryptocurrency after Bitcoin. 

In recent years, there has been a sharp increase in the number of texts that discuss 
cryptocurrencies as they become more and more popular as a trading asset in the market. For 
individuals who are interested in trading cryptocurrencies, this has driven the necessity to 
evaluate the sentiments of the raw data posted on social media platforms like Twitter and 
Facebook to analyze the trend of the cryptocurrency market. As a result, sentiment analysis of 
cryptocurrency comments has become an important task. 

In sentiment analysis, supervised learning techniques are performed generally where labeled 
datasets play an important role in the training process of the machine learning algorithms. 
However, the generation of a labeled dataset costs a lot due to the difficulty of manual 
annotation of the raw data. Under this circumstances, it is an important task to propose models 
which are able to conduct the annotation process automatically. 

In this paper, we present a sentiment analysis on cryptocurrency-related tweets using 
supervised learning based classifiers. The purpose of this study is to demonstrate the possibility 
of achieving high predictive performances of sentiment analysis results using automatically 
labeled dataset. To do so, we employ a deep learning model to automatically create a new 
cryptocurrency-related labeled corpus and analyze both positive and negative sentiments by 
combining four conventional machine learning classifiers (namely, support vector machines, 
Naive Bayes, logistic regression, and random forest) with three n-gram models (namely, 
unigram, bigram, and trigram), as well as three text feature weighting techniques (namely term-
presence, term-frequency, and term frequency-inverse document frequency). The empirical 
results show that classifiers trained by automatically labeled dataset provide promising 
prediction performances compared to those trained by manually labeled dataset. 

The arrangement of the remaining sections are as follows: In Section 2, related works are 
presented. In Section 3, the methodology of the study is presented. In Section 3, the 
experimental results achieved in the study are given and the importance of the findings obtained 
from the study and its contribution to the literature are mentioned. Section 4 presents the 
conclusions of the study. 

   
RELATED WORKS 

Sentiment analysis on cryptocurrencies has become a popular research field for many 
researchers in recent years. In this section, the studies on the subject are briefly mentioned. 

Köksal et al. [6] used Nave Bayes and Logistic Regression classifiers to conduct a sentiment 
analysis on 3,737 Bitcoin related tweets. The classifier that performed with the best accuracy 
value was Logistic Regression. In the second part, the authors focused on making predictions 
of the closing price of Bitcoin based on the daily positive tweet rates and the daily Bitcoin 
opening values. To do so, they employed the linear and random forest regression algorithms. 

The relationship between tweets and the price of Bitcoin was examined by Çılgın et al. [7]. 
They started by gathering 2,819,784 tweets in English using the phrase Bitcoin. To serve as the 
training dataset, 1,500 tweets were selected and labeled as positive, negative, and neutral. Then, 
the trained model was used to classify the remaining raw dataset. The authors then performed 
a correlation study utilizing the daily closing Bitcoin prices and the rates of favorable tweets 
posted for each day. 

Valencia et al. [8] focused on making price predictions for Bitcoin, Litecoin, Ethereum and 
Ripple cryptocurrencies in their study. The data was created with tweets collected from Twitter. 
Tweets are categorized into positive, negative, neutral, and combined emotions. Historical 
market data is taken from cryptocompare.com public API. Then, they achieved prediction 
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results using artificial neural networks, support vector machine and random forest algorithms. 
The model created with the support vector machine has achieved successful results in predicting 
the prices of Bitcoin, Litecoin and Ripple cryptocurrencies.  

Alghobiri [9] conducted a sentiment analysis of users' tweets on Bitcoin. The dataset contains 
real-world data consisting of 50,859 tweets from users with different backgrounds related to 
Bitcoin. Naïve Bayes classifier was used to classify tweets. The results showed that common 
users' sentiment towards Bitcoin was mostly positive, and Twitter users mostly tweeting 
positively when discussing Bitcoin. 

Aslam et al. [10] focused on sentiment analysis for the cryptocurrency market by proposing 
a stacked deep learning ensemble architecture using LSTM followed by GRU. To categorize 
the raw twitter dataset, they utilized the TextBlob and Text2Emotion packages. In light of the 
study's overall findings, the recommended design performed better than the compared models. 

The sentiment analysis of the NEO cryptocurrency and the relationship between the daily 
sentiment of tweets and the market price of NEO were the main goals of the study [11]. They 
initially compiled a collection of the daily tweets about NEO from the previous five years. After 
that, the raw data was manually categorized into the three categories of positive, negative, and 
neutral sentiment. Sentiment analysis was conducted by using Random Forest and BERT 
classifiers where the former approach outperforming the latter. The daily sentiments of tweets 
and the market price of NEO were compared in the study's second phase. 

 
METHODOLOGY 

In this section, the process of dataset generation, the feature extraction methods, the machine 
learning algorithms, and  are briefly mentioned. 
 
A. Dataset 

In this study, we constructed a new dataset which is composed of 218,226 cryptocurrency-
related tweets. 121,065 tweets are labeled as positive and the rest 97,161 tweets are labeled as 
negative. In the construction phase, firstly we gathered tweets from Twitter, which are sent 
between the dates The tweets are gathered from March 21, 2022 to November 14, 2022, by 
using a scraper named SNScrape library. To do so, we used fourteen specific hashtags, related 
to the most popular cryptocurrencies, which are #defi, #ethereum, #nft, # solana, # chiliz, #chz, 
# bitcoin, #eth, #avalanche, #btc, #xrp, #crypto, #bitci, #avax. In the labelling process, we 
automatically labeled the raw data by using a long short-term memory (LSTM) deep learning 
model which is trained by using the manually annotated dataset [12,13]. The parameters of the 
LSTM model is displayed in Table I. The dataset was then preprocessed for empirical research. 
To begin, we removed tags, usernames, and links from each tweet. Following that, we changed 
all letters to lowercase and removed all punctuation marks, numeric characters, and extra 
spaces. Lastly, we stemmed each term in the dataset using the F5 stemming method [14]. 
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B. Feature Extraction Methods 

In natural language processing tasks, n-gram modelling is a popular feature representation 
scheme. Each feature in the n-gram model is represented as a contiguous sequence of n items. 
Phonemes, syllables, letters, words, or characters are examples of items in this scheme. In this 
study, we used three word-based n-grams (unigram, bigram and trigram) to represent features 
where unigram stands for n-gram of size 1 word, bigram stands for n-gram of size 2 words, and 
trigram stands for n-gram of size 3 words. 

We utilized from vector space model (VSM) to represent each document within the dataset 
as vectors of identifiers. The corpus is represented in VSM by the document term matrix 
(DTM). In DTM, each row represents documents and each column represents the features 
within the dataset. There are several weighting methods for determining the weights of the 
features in DTM. In this study, we used three weighting methods which are term-presence (TP), 
term-frequency (TF), and term-frequency-inverse document frequency (TF-IDF).   

     
C. Classification Algorithms 

In this study, we evaluated the performances of different combinations of three n-grams (i.e., 
unigram, bigram, trigram) in conjunction with four supervised learning classifiers and three 
weighting methods (i.e., TP, TF, TF-IDF) in terms of four evaluation metrics which are 
accuracy, recall, precision, and F1-score. In the remainder of this section, supervised learning 
algorithms used in the study are briefly explained. 

The Naïve Bayes (NB) is statistical supervised learning classifier built on the conditional 
independence assumption and the Bayes theorem [15]. The linear classification algorithm 
known as Logistic Regression (LR) offers a method for using linear regression to solve 
classification problems. This method creates a linear classification scheme using a linear 
regression model and converted target variables [16]. Support Vector Machines (SVM) are 
preferred linear supervised learning algorithms in classification and regression problems. To 
divide instances of various classes, SVM generates a hyperplane in the higher dimensional 
space [17]. Random Forest (RF) is an example of ensemble learning algorithms in which 
bagging (bootstrap aggregation) and random subspace algorithms are combined. Decision trees 
are used in this classifier as the base learner. Each tree is constructed based on bootstrap samples 
of the training data. Random feature selection is utilized to produce variety among the basic 
learners.  RF is frequently applied to decrease variation in noisy datasets [18]. 
 

TABLE I. PARAMETER VALUES OF THE LSTM MODEL 

Parameters Value 
Embedding 

dimension size 200 
Embedding 
padding size  100 

LSTM neuron size 100 
Dropout rate 0.3 

Number of epochs 10 
Batch size 128 
Optimizer Adamax 

Activation function RELU 
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EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

To evaluate the performance of various classification algorithms, the experimental analysis 
utilized Keras and Python and implemented a 10-fold cross-validation approach. This method 
involves dividing the data into 10 equal parts and training the model on 9 parts while testing it 
on the remaining part, repeating the process 10 times for each part to be used in testing. All of 
the classification algorithms used the default parameters, including LinearSVC, Multinomial 
Naive Bayes, Logistic Regression, and Random Forest Classifier. The main objective of the 
experimental procedure was to assess the accuracy and effectiveness of various classification 
algorithms in classifying the data. Tables II, III, IV, and V present the classification accuracy, 
recall, precision, and F1-scores, respectively, obtained by the compared algorithms and text 
representation schemes. 
 

 
 

 

TABLE II. CLASSIFICATION ACCURACIES OBTAINED BY THE COMPARED ALGORITHMS 

Representation 
Scheme LR SVM RF NB 

Unigram, TF 0.8273 0.8269 0.7324 0.7788 
Unigram, TP 0.8181 0.8176 0.7278 0.7731 

Unigram, TF-IDF 0.8283 0.8279 0.7408 0.7614 
Bigram, TF 0.8164 0.8161 0.7279 0.7623 
Bigram, TP 0.8067 0.8064 0.7262 0.7554 

Bigram, TF-IDF 0.8168 0.8164 0.7381 0.7491 
Trigram, TF 0.8160 0.8157 0.7282 0.7613 
Trigram, TP 0.8064 0.8059 0.7247 0.7537 

Trigram, TF-IDF 0.8164 0.8163 0.7376 0.7484 
TF: term-frequency, TP: term-presence, TF-IDF: term-frequency inverse document frequency, LR: logistic regression, SVM:
Support vector machines, RF: random forest, NB: Naïve Bayes 

TABLE III. RECALL VALUES OBTAINED BY THE COMPARED ALGORITHMS 

Representation 
Scheme LR SVM RF NB 

Unigram, TF 0.8491 0.8481 0.7460 0.8396 
Unigram, TP 0.8416 0.8405 0.7400 0.8388 

Unigram, TF-IDF 0.8582 0.8557 0.7550 0.9197 
Bigram, TF 0.8394 0.8386 0.7417 0.8264 
Bigram, TP 0.8330 0.8322 0.7394 0.8241 

Bigram, TF-IDF 0.8486 0.8462 0.7528 0.9074 
Trigram, TF 0.8391 0.8384 0.7420 0.8275 
Trigram, TP 0.8328 0.8319 0.7383 0.8251 

Trigram, TF-IDF 0.8485 0.8462 0.7520 0.9070 
TF: term-frequency, TP: term-presence, TF-IDF: term-frequency inverse document frequency, LR: logistic regression, SVM: 
Support vector machines, RF: random forest, NB: Naïve Bayes 

410



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 
 

 
 

TABLE V. F1-SCORES OBTAINED BY THE COMPARED ALGORITHMS 

Representation 
Scheme LR SVM RF NB 

Unigram, TF 0.8451 0.8446 0.7557 0.8081 
Unigram, TP 0.8370 0.8364 0.7510 0.8040 

Unigram, TF-IDF 0.8472 0.8465 0.7637 0.8105 
Bigram, TF 0.8353 0.8349 0.7515 0.7942 
Bigram, TP 0.8270 0.8266 0.7498 0.7890 

Bigram, TF-IDF 0.8371 0.8364 0.7613 0.8005 
Trigram, TF 0.8350 0.8346 0.7518 0.7936 
Trigram, TP 0.8268 0.8263 0.7484 0.7880 

Trigram, TF-IDF 0.8368 0.8363 0.7607 0.8000 
TF: term-frequency, TP: term-presence, TF-IDF: term-frequency inverse document frequency, LR: logistic regression, SVM: 
Support vector machines, RF: random forest, NB: Naïve Bayes 

 
Table II displays the classification accuracy values obtained for different text representation 

schemes and algorithms. The algorithms used in the study include LR, SVM, RF, and NB. The 
text representation schemes used are Unigram with TF, Unigram with TP, Unigram with TF-
IDF, Bigram with TF, Bigram with TP, Bigram with TF-IDF, Trigram with TF, Trigram with 
TP, and Trigram with TF-IDF. The accuracy values in Table II range from 0.8064 to 0.8283, 
indicating that there is variability in the models' accuracy in classifying the data. The highest 
accuracy values are obtained for the Unigram with TF-IDF representation scheme, with LR and 
SVM algorithms having the highest accuracy of 0.8283 and 0.8279, respectively. Conversely, 
the lowest accuracy values are observed for the Bigram with TP representation scheme, with 
NB algorithm having the lowest accuracy of 0.7554. The results of Table II suggest that the 
choice of text representation scheme and algorithm can significantly influence the accuracy of 
the classification task. Specifically, the Unigram with TF-IDF representation scheme performs 
better than the other schemes across all the algorithms. In addition, the LR and SVM algorithms 
demonstrate better performance across all the representation schemes, while NB algorithm 
performs relatively poorly in terms of accuracy. In Table 3, recall values have been presented. 

The highest recall values are observed for the Unigram with TF-IDF representation scheme, 
with NB algorithm having the highest recall of 0.9197. Conversely, the lowest recall values are 

TABLE IV. PRECISION VALUES OBTAINED BY THE COMPARED ALGORITHMS 

Representation 
Scheme LR SVM RF NB 

Unigram, TF 0.8410 0.8412 0.7656 0.7789 
Unigram, TP 0.8325 0.8323 0.7624 0.7719 

Unigram, TF-IDF 0.8365 0.8375 0.7726 0.7245 
Bigram, TF 0.8313 0.8313 0.7615 0.7643 
Bigram, TP 0.8212 0.8212 0.7605 0.7567 

Bigram, TF-IDF 0.8259 0.8269 0.7700 0.7161 
Trigram, TF 0.8310 0.8309 0.7619 0.7624 
Trigram, TP 0.8208 0.8207 0.7589 0.7541 

Trigram, TF-IDF 0.8255 0.8267 0.7697 0.7156 
TF: term-frequency, TP: term-presence, TF-IDF: term-frequency inverse document frequency, LR: logistic regression, SVM:
Support vector machines, RF: random forest, NB: Naïve Bayes 
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obtained for the Bigram with TP representation scheme, with NB algorithm having the lowest 
recall of 0.8241. The Unigram with TF-IDF representation scheme performs better than the 
other schemes across all the algorithms, with NB algorithm having the highest recall values 
across all the representation schemes. Moreover, the LR and SVM algorithms also demonstrate 
good recall values across all the representation schemes, suggesting that the choice of algorithm 
can play a crucial role in the models’ performance. 

In Table IV, precision values have been presented. The Unigram with TF representation 
scheme demonstrates the highest precision values, with NB algorithm having the highest 
precision across all the representation schemes. Conversely, the Bigram with TF-IDF 
representation scheme has the lowest precision values, with NB algorithm having the lowest 
precision across all the representation schemes. 

Compared to Tables II-IV, the results from Table V reveal that the Unigram with TF-IDF 
representation scheme consistently performs well across all the algorithms and performance 
metrics. This scheme is associated with high accuracy values in Table II, high recall and 
precision values in Tables III and IV, and high F1-score values in Table V. Specifically, NB 
algorithm performs best across all the representation schemes, achieving the highest accuracy, 
recall, precision, and F1-score values. Moreover, the findings suggest that the choice of 
algorithm can significantly impact the models' performance across all the performance metrics. 
For example, LR and SVM algorithms show good performance in Tables II-IV, while RF 
algorithm demonstrates good performance for specific text representation schemes, such as 
Unigram with TF-IDF and Bigram with TP. 

To provide a clear and intuitive overview of the results, Figures 1-4 present main effect plots 
for classification accuracy, recall, precision, and F-measure, respectively. 

 

 
Fig. 1. Main effects plot for accuracy 
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Fig. 2. Main effects plot for recall 

 

 
Fig. 3. Main effects plot for precision 
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Fig. 4. Main effects plot for F1-score 

 
Regarding the classification accuracy values presented in Fig. 1, unigram TF representation 

scheme yields the highest predictive performance. Regarding the performance of classifiers in 
terms of accuracy values, SVM and LR yield promising results, whereas RF yields lower 
predictive performance values. The patterns obtained for classification accuracy are also 
generally valid for the other evaluation measures. Hence, LR and SVM yield higher predictive 
performances for the NLP task in the study. 

It is worth noting that for sentiment analysis and NLP tasks, the performance of the models 
can be significantly enhanced by adding more instances to the dataset, as this can increase the 
model's exposure to different variations of language and improve its ability to generalize to new 
instances. For this reason, this study has been conducted on an extended dataset [12,13]. In 
Table VI, the empirical results obtained by unigram TF representation scheme on the 
classification algorithms on manual version of the dataset and the automatic version of the 
dataset have been presented. The results presented in Table VI indicate that adding more 
instances to the dataset may enhance the predictive performance of the models on NLP tasks. 

 

 

TABLE VI. COMPARISON WITH EARLIER EXPERIMENTAL RESULTS 

Representation Scheme Classifier Dataset Accuracy 
Unigram, TF NB Manual version 0.8016 
Unigram, TF LR Manual version 0.8310 
Unigram, TF SVM Manual version 0.8237 
Unigram, TF RF Manual version 0.7925 
Unigram, TF NB Automatic version 0.7788 
Unigram, TF LR Automatic version 0.8273 
Unigram, TF SVM Automatic version 0.8269 
Unigram, TF RF Automatic version 0.7324 

TF: term-frequency, TP: term-presence, TF-IDF: term-frequency inverse document frequency, LR: logistic regression, SVM:
Support vector machines, RF: random forest, NB: Naïve Bayes 
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CONCLUSION 

In conclusion, we have presented a study that aims to address the challenge of sentiment 
analysis in the cryptocurrency market due to the lack of annotated datasets. By using a deep 
learning model to automatically construct a new cryptocurrency-related corpus, we were able 
to analyze positive and negative sentiments using four conventional machine learning 
classifiers in conjunction with different n-gram models and text feature weighting methods. The 
results of our study demonstrate that the machine learning classifiers trained using the 
automatically constructed dataset provide promising prediction performances compared to 
those trained using the manually constructed dataset. Our findings indicate that the approach 
proposed in this study can be useful for sentiment analysis tasks in other domains that have a 
similar lack of annotated datasets. The automatic construction of a corpus can significantly 
reduce the time and effort required for dataset creation and enable the analysis of the sentiments 
of large volumes of data. Future work may involve extending this study to analyze other aspects 
of sentiment, such as the intensity of the sentiment, or incorporating additional features, such 
as social network analysis, to improve the sentiment analysis performance. Our study highlights 
the potential of using deep learning models to automatically construct datasets for sentiment 
analysis tasks and demonstrates the effectiveness of conventional machine learning classifiers 
in analyzing the sentiments of the cryptocurrency market. 
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Özet: Bu çalışmada genişlik ve derinlik birbirine eşit, uzunluk ise bu ikisinin beş katı olan aynı 
zamanda çalışmalarda karşımıza M-219 olarak çıkan kavite akışının aerodinamik temelli ses 
oluşumu üç boyutlu olarak incelenmektedir. Transonik bölgedeki kavite akışını ele aldığımız 
çalışmamızda ağ yapısı, ağ ayrıklaştırma sayısı, boyutsuz duvar uzunluğu değeri ve kullanılan 
türbülans modellerin aeroakustik sonuçlar üzerindeki etkisi ticari sonlu hacim çözücüsü Fluent 
kullanılarak incelenmiştir. Analizlerde mekânsal ayrıklaştırmalar için sonlu hacim yaklaşımı 
kullanılırken zamansal ayrıklaştırma için ise kapalı zaman şeması kullanılmıştır. Türbülans 
modeli olarak da IDDES (Geliştirilmiş Gecikmeli Ayrılmış Girdap Benzeşimi) ve SST (Kayma 
Gerilimi Taşıması) k-ω modelleri ile incelenmiştir. Çalışmalarda, deneysel veriyle aynı 
şartlarının sağlanması için Sıcaklık T 267 K değerindeyken diğer parametreler 
Basınç P 6.21 10  𝑃𝑎, Reynolds Re 13.5 10 /𝑚 ,𝑀𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 M  0.85   
olarak belirlenmiştir. Buradan elde edilen genel ortalama ses basıncı seviyesi (Overall Sound 
Pressure Level (OASPL)) ve ses basınç seviyesi (Sound Pressure Level (SPL)) sonuçları 
literatürdeki deneysel karşılığı ile kıyaslanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda kabul edilebilir 
çözümü veren sayısal ağ yapısının 2.5x10  adet nokta içerdiği ve 𝑦 200 değerinde olan 
ayrıklaştırmanın optimum sonuçları yakaladığı gözlemlenmiştir. Yapısal ve yapısal olmayan ağ 
yapısı çözümlerinde ayrıklaştırma kolaylığı açısından yapısal olmayan ayrıklaştırma 
önerilebilmektedir. Ancak dikkat çekici bir fark bulunmamaktadır. Mevcut kullandığımız 
IDDES ve SST k-ω türbülans modeli yaklaşımı ve yapılan çözüm alanı ayrıklaştırması kabul 
edilebilir sonuçlar vermekle birlikte bu türbülans model çözümlerinin birbirine karşı net bir 
üstünlük gösteremediği saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Aeroakustik, Kavite akışı, Transonik akış 

Abstract: In this study, the aerodynamic-based sound generation of the cavity flow, which is 
equal in width and depth, has five times the length of these two and is known as M-219 in the 
literature, is examined in three dimensions. In this paper that deals with the cavity flow formed 
in the transonic region, the effect of the mesh structure, mesh discretization number, 
dimensionless wall length, and the turbulence models used on the aeroacoustic results have 
been investigated using the commercial finite volume solvent Fluent. While the finite volume 
approach is used for spatial discretization in the analyses, the closed time scheme is used for 
temporal discretization. IDDES (Improved Delayed Detached Eddy Simulation) and SST 
(Shear Stress Transport) k-ω models have been preferred as turbulence models. In the analysis, 
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the boundary condition values have been taken from the experimental data and determined as 
267 K for temperature, 6.21×104 Pa for pressure, 13.5×106/m for Reynolds (Re), and 0.85 for 
Mach number (M). The overall sound pressure level (OASPL) and sound pressure level (SPL) 
values obtained from the analyzes have been compared with the experimental results in the 
literature. As a result of the studies, it has been observed that the digital mesh structure that 
gives the acceptable solution contains 2.5x106 grids and the discretization with the value of 
y+=200 achieves the optimum results. Non-structural discretization is recommended in mesh 
structure solutions. Although the IDDES and SST k-ω turbulence model approaches and 
solution space discretization used in the calculations give acceptable results, it has been 
determined that these turbulence model solutions do not show a clear superiority over each 
other. 

Keywords: Aeroacoustic, Cavity flow, Transonic flow 

I. GİRİŞ 
Kavite akışı olarak isimlendirilen fiziksel yapılar, basit fiziği ve geometrisine rağmen çok 

çeşitli araştırma alanlarının konusu olan önemli bir mühendislik problemidir. Bu ilginin 
kaynağı, kavite yapısı içerisinde ve çevresinde oluşturduğu akış alanı etkisinin kaotik ve 
dengesiz olmasından kaynaklanmaktadır. Kavite geometrisinin, akış alanı parametreleri 
üzerinde oluşturduğu dalgalanmaların akış fiziğine etkisi 1940’lı yıllardan itibaren birçok 
araştırmaya konu olmaktadır. İlk çalışmalar askeri alanda çalışan şirketler tarafından 
desteklenmiştir. Bu şirketler üretmiş oldukları hava araçlarının faydalı yük bölmelerindeki ve 
bu bölmeler içindeki yükler üzerinde kavite geometrisinin oluşturduğu etkiyi incelemişlerdir. 
İlerleyen süreçlerde bu konu, hava araçları iniş takımı bölmesi, otomotiv sektöründe araç tavan 
camı ve kapı kısımları ile yapı sektöründe yüksek katlı binalarda kaviteler çalışma konusu 
olarak irdelenmiştir [1]. 

Yankı bilimi adıyla da kabul gören akustik; katı, sıvı ve gaz ortamlarında dalga salınımlarını 
araştıran bilim dalıdır. Gaz ortamına ait olan hava etkileşiminin bir sonucu olarak basınç 
dalgalanmaları ortaya çıkmakta ve dalgalanmaların etkisiyle fiziksel bir anlamı olan ses 
oluşmaktadır. Hava etkisiyle oluşması sebebiyle de havanın yankısı ya da havanın akustik etkisi 
(aeroakustik) denir. Bu ses müzik dinletisi gibi durumlar haricinde istenmeyen bir hal aldığı 
taktirde ise gürültü olarak adlandırılmaktadır. Aerodinamik temelli gürültü, zamana bağlı 
olarak akış fiziğinin aldığı kaotik hallerden ve bu akışın katı cisimlerle temasından 
oluşabilmektedir. Gündelik yaşamımızda maruz kaldığımız aerodinamik etki sebebiyle 
meydana gelen gürültü kaynakları ulaşım araçlarında, iklimlendirme sistemlerinde, elektronik 
cihazlarda ve birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu rahatsız edici unsuru ortadan kaldırmak 
mühendislik alanında çözüm aranan dikkat çeken bir konu olmaktadır. Gürültü faktörü, bireyler 
üzerinde sağlık açısından fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkarmasının yanında 
etrafındaki yapılara ve araçlara da yapısal olarak uzun vadede zararlar verebilmektedir [2]. Bir 
diğer üzerinde durulan ve önem verilen konu havaalanlarındaki gürültü seviyesidir. Hava 
araçlarının oluşturduğu aerodinamik temelli gürültü, içerisinde barındırdığı yapılara verdiği 
zararlar dışında etrafına da rahatsızlık vermektedir. Bu durumu destekleyen bir unsur da 
havayolu ulaşımındaki fark edilebilir düzeyde yaşanan yoğunlukla beraber gürültü seviyesinin 
artışına sebep olduğu söylenebilmektedir [3]. Bu ve benzeri durumlarda meydana gelen 
aeroakustik olgunun anlaşılması hem deneysel hem nümerik olarak ilgi çeken bir konudur [2]. 

Kavite akışının oluşturduğu fiziği tanımlayacak olursak; yapısında sınır tabaka barındıran 
serbest akım kavite ön duvarına gelmekte ve ayrılmaktadır. Bu ayrılma kayma tabakası 
ayrılması (kesme tabakası ayrılması) olarak ifade edilmektedir. Bu ayrılma zamana bağlı olarak 
kavite bölgesinde girdaplar (vorteksler) meydana getirmektedir. Oluşan bu girdaplar kavite arka 
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duvarına doğru hareket ederek arka duvara çarpar ve bu akış çarpmasının etkisiyle kavite 
içerisinde ve etrafında basınç dalgalanmaları meydana getirmektedir. Basınç dalgalanmaları ise 
akustik etki olarak ifade edebileceğimiz akustik dalgalanmaların meydana gelmesini harekete 
geçirmektedir. Bu meydana gelen basınç dalgalanmalarının rastgeleliği ve genliğindeki artış 
göz önünde bulundurulduğunda zamanla akış alanının tesir bölgesinde beklenmeyen kuvvet ve 
ses seviyesinde artışa sebep olmaktadır. Bu oluşumlar istenmeyen sürüklenme kuvveti ve 
gürültü olarak tanımlanabilmektedir. Akış hızının ses hızını geçtiği süpersonik ve bazı transonik 
akış problemlerinde oluşan bu akım ayrılması ve basınç dalgalanması cisimlere veya yapılara 
yorulmaya bağlı hasarlar oluşturabilmektedir [4]. Bahsedilen kavite akış fiziği ve akustik dalga 
oluşumu temel noktalarıyla Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Kavite akışı şematik gösterimi [5] 

 
Kavite araştırmalarında akla ilk gelen isimlerden biri olan Rossiter, kavite akışları üzerine 

çeşitli çalışmalarda bulunmuş ve bu oluşumu dört ana çalışma mekanizması ile belirtmiştir. 
Birincisi; serbest akım ön duvara çarpar ve girdap oluşur, oluşan bu girdap arka duvara doğru 
yoluna devam etmektedir. İkinci bölümde; girdaplar arka duvara çarparak akustik dalgaları 
meydana getirmektedir. Üçüncüsü; bu dalgalar iki kısma ayrılır, kavite dışına gidenler akustik 
alanı oluştururken, kavite içine yönelenler basınç dalgalanmalarını meydana getirmektedir. Son 
kısımdaysa kavite ön duvarına yönelen salınımlar, dalga-duvar etkileşimi akabinde kayma 
tabakasında yeniden girdaplı yapı oluşumunu beslemektedir. Geri besleme mekanizması olarak 
adlandırılan bu oluşum fiziksel enerjiye sahip olduğu sürece devam eder ve kendini tekrar 
ederek enerjisini tüketmektedir [6]. 

Kavite akış fiziğini anlamlı hale getirebilmek ve oluşturduğu istenmeyen etkileri azaltmak 
için yapılan çalışmalar neticesinde kontrol teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler en genel 
çerçevede aktif ve pasif kontrol teknikleri olarak isimlendirilmektedir. Pasif ve aktif kontrol 
yöntemlerinin arasındaki en çarpıcı farkın, aktif akış kontrol yöntemlerinin dışardan müdahale 
ile istenilen akış niteliklerini sağlaması iken; pasif yöntemlerin geometrideki değişiklikler gibi 
basit ve sabit değişiklikler yapıyor olduğu söylenebilmektedir. Bir diğer husus ise aktif kontrol 
yöntemlerinin enerjiye ihtiyaç duyarken pasif akış kontrol yöntemlerinin harici bir enerjiye 
ihtiyaç duymaması olduğu söylenebilir [7]. 
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Kavite akış fiziğinin akustik bağlamda irdelenmesi ve kavite akışında gürültü olarak 
adlandırılan olumsuzluklara yol açan olgunun giderilmesi sıklıkla üzerinde durulan çalışma 
alanlarındandır. Akış fiziği denilince akla ilk gelen aerodinamik etkilerdir. Aeroakustik 
etkilerin daha az çalışılmasındaki sebeplerden biri olarak aerodinamik etkilere nazaran daha 
düşük seviyelerde olması söylenebilmektedir. Bir diğer husus ise aeroakustik basınç 
salınımlarını incelemek için daha detaylı ve daha sıkı bir ayrıklaştırmaya ve daha yüksek 
mertebelere çıkılmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Bu durum son yıllarda literatürde daha çok 
karşımıza CFD (Computational Fluid Dynamic) olarak çıkmakta olan Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) yaklaşımını temel alarak Hesaplamalı Aeroakustik (HAA/CAA) yaklaşımının 
inşa edilmesinin önünü açmıştır [8]. Aeroakustik denilince, bu konuda ilk adımı attığı kabul 
edilen James Lighthill 1950’li yıllarda yaptığı çalışma ile aerodinamik etkiyle ses oluşumunu 
açıklarken literatürde akustik analoji (AA) olarak yerini alan yaklaşımının temellerini 
oluşturmuştur [9]. 

Bu çalışmada kavite akış alanına uygulanan ağ ayrıklaştırmasının ve farklı türbülans 
modellerinin akış parametrelerine etkisi ve bu parametrelerin akustik alan oluşumuna etkisi 
incelenmiştir. Yapılan sayısal çalışmada kavite geometrisi üç boyutlu olarak modellenmiş ve 
üzerine etkiyen akış ise transonik ve sabit hızda olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu akışın tesiriyle 
aerodinamik temelli meydana çıkan ses seviyesi akustik analoji yaklaşımıyla hesaplanacaktır. 
Transonik akış bölgesi Reynolds Re 13.5x10 /𝑚 ve Mach sayıları M 0.85 içinde 
bulunan kavite geometrisinde ses basınç seviyesi (Sound Pressure Level (SPL)) nasıl değişim 
gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Analizlerde ticari sonlu hacim çözücüsü Fluent 
kullanılarak zamana bağlı SST (Kayma Gerilimi Taşıması) k-ω türbülans modeli ve SST k-ω 
tabanlı IDDES (Geliştirilmiş Gecikmeli Ayrılmış Girdap Benzeşimi) ile akış alanı incelemesi 
yapılmıştır. SPL (Ses Basınç Seviyesi) değerlerini belirleyebilmek için deneysel çalışmada 
kavite içine yerleştirilen ile aynı koordinatlara ses algılayıcılar konumlandırılmıştır. Kavite 
geometrisine çeşitli ağ sıklıklarında ayrıklaştırmalar gerçekleştirilerek ağdan bağımsızlık 
çalışması yapılmıştır. Elde edilen çıktılar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır. 
Bu ağ yapısı çalışmalarında ağ sayısı, y+ ve ağ yapısının şekli üzerinde durulmuştur. Bununla 
birlikte ağ yapısı aynı tutulmuş ve farklı türbülans modeliyle ses basınç seviyesindeki değişim 
irdelenerek hesaplama için seçilen türbülans modelinin etkisi saptanmıştır. Ffowcs William-
Hawkings (FW-H) yaklaşımı ile Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve Akustik Analoji 
(AA) yaklaşımı bir arada kullanılarak tüm akış alanının çözülmesine ihtiyaç duyulmaksızın 
kavite akışındaki ses basınç seviyelerine etkisi gözlemlenmiştir. 

 
II. SAYISAL YAKLAŞIM 

Akış alanına ait zamana bağlı denklemlerin sayısal ayrıklaştırması ticari hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği çözücüsü ile gerçekleştirilmiştir. Mekânsal ayrıklaştırmalar için sonlu 
hacim yaklaşımı kullanılırken zamansal ayrıklaştırma için de kapalı zaman şeması 
kullanılmıştır [10]. Akış alanı çözümlerinde basınç–hız bağlaşıklığını ayrıklaştırmak için sonlu 
hacimler çözücüsünün sağladığı coupled algoritması kullanılmıştır. Mekânsal ayrıklaştırmada 
ise momentum bağıntıları için ikinci mertebeden ileri gidişli şema ile çalışılırken zamansal 
ayrıklaştırmalarda da sınırlandırılmış ikinci mertebeden ileri gidişli şema ile çalışılmıştır. 
Yapılan bu çalışmada türbülans modeli olarak SST k-𝜔 ve SST k-𝜔 tabanlı bir model üzerine 
inşa edilen ve daha gelişmiş bir model olan IDDES (Geliştirilmiş Gecikmeli Ayrılmış Girdap 
Benzeşimi) türbülans modeli kullanılmıştır. 

SST k-𝜔 türbülans modeli yıllar içinde Kolmogorov [11] tarafından ortaya atılan iki 
denklemli türbülans modelinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Wilcox tarafından ise bu 
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çalışmada kullanılan halini almıştır [12]. Wilcox’a göre SST k-ω türbülans modeli aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır: 

𝜕 𝜌𝑘
𝜕𝑡

𝜕 𝜌𝑢 𝑘
𝜕𝑥

𝜏
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝛽∗𝜌𝜔𝑘
𝜕
𝜕𝑥

𝜇 𝜎 𝜇
𝜕𝑘
𝜕𝑥

 

𝜕 𝜌𝜔
𝜕𝑡

𝜕 𝜌𝑢 𝜔
𝜕𝑥

𝛾
𝜐
𝜏

𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝛽𝜌𝜔
𝜕
𝜕𝑥

𝜇 𝜎 𝜇
𝜕𝜔
𝜕𝑥

2 1 𝐹
𝜕𝜎
𝜔

𝜕𝑘
𝜕𝑥

𝜕𝜔
𝜕𝑥

 

Burada k türbülans kinetik enerjisi ifadesi iken, 𝜔 spesifik dağılma oranı, yani yitim oranıdır. 
Hibrit LES/RANS (Büyük ölçekli benzeşim yöntemi/Reynolds ortalamalı Navier-Stokes) 

yani diğer adıyla DES (Ayrık girdap benzeşim yöntemi) adından da anlaşılacağı üzere RANS 
ve LES modellerini birlikte kullanmaktadır. Bu yöntemin avantajı LES yönteminden ucuz 
olması ve RANS yöntemine göre daha etkili bir çözüm sunmasıdır. Duvara yakın kısımlarda 
RANS çalışırken duvardan uzak bölgelerde LES yöntemi çalışmaktadır [13]. Bu DES türbülans 
modelinin belirsiz ağ sorunu ve duvar katmanı uyumsuzluk sorunu gibi barındırdığı 
eksikliklerin üzerine çalışmalar yapılarak önce DDES (Gecikmeli ayrık girdap benzeşim 
yöntemi) [14] ve sonra da Geliştirilmiş DDES (IDDES) türbülans modelleri literatüre 
kazandırılmıştır [15]. Geliştirilmiş kelimesi, modelin geliştirilmiş duvar modelleme kabiliyetini 
ifade etmektedir. SST k- 𝜔 tabanlı IDDES modelinin formülasyonunun türbülans kinetik enerji 
denkleminde hibrit uzunluk ölçeği aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır: 
 

𝜕 𝜌𝑘
𝜕𝑡

𝜕 𝜌𝑈 𝑘
𝜕𝑥

𝑃
𝜌𝑘
𝐿

𝜕
𝜕𝑥

𝜇 𝜎 𝜇
𝜕𝑘
𝜕𝑥

 

𝐿   şu şekilde tanımlanmaktadır: 
𝐿 𝐿 𝑓 1 𝑓 𝐿 1 𝑓 𝐿  

L C ∆ 

Buradaki C 0.65 ve DES’in temel ampirik sabitidir. 𝑓  (geciktirme fonksiyonu) aşağıdaki 
gibi tanımlanır. 

𝑓 𝑚𝑎𝑥 1 𝑓 ,𝑓  

  𝑓 , hem geometrinin hem de akışın bir fonksiyonudur. 𝑓  ampirik bir fonksiyondur. 𝑓  0
1  arasında değişmekte ve RANS modundan  𝑓 1, LES moduna 𝑓 0 olmaktadır. Yukarda 
yer alan ikinci ampirik fonksiyon, yükseltme fonksiyonu 𝑓 , arayüzlerinin yakınında RANS ve 
LES bölgelerinin etkileşiminde gözlenen RANS Reynolds gerilmelerinin aşırı azalmasını 
önlemeyi amaçlamaktadır. IDDES modelinde, sadece ayrıklaştırma mesafesine bağlı değil, 
aynı zamanda  𝑓  aracılığıyla modele daha fazla hassasiyet sağlayan duvar mesafesine de 
bağlıdır. 
𝑓 0  ise hibrit uzunluk ölçeği şu hale gelir: 

𝐿 𝐿 𝐿 𝑓 𝐿 1 𝑓 𝐿  

IDDES türbülans modeli DDES türbülans modeline döner. 
𝑓  > 0 ve 𝑓 𝑓   ise, IDDES modeli WMLES (Duvar Modelli LES) modunda çalışır: 

𝐿 𝐿 𝑓 1 𝑓 𝐿 1 𝑓 𝐿  
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∆ 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝐶 ∆ ,𝐶 𝑑,∆  ,∆  

𝐶 0.15 sabit ve d duvardan olan uzaklıktır. En az (∆ ) ve en çok ( ∆ ) ayrıklaştırma 
boyutu ölçeği sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilir: 

∆  𝑚𝑖𝑛 ∆ ,∆ ,∆   

∆  𝑚𝑎𝑥 ∆ ,∆ ,∆   
 
A. Hesaplama Alanı 

M-219 kavite akışı sayısal ağ yapısı yönünden inceleyip, SST k-𝜔 ve SST k-𝜔 tabanlı IDDES 
türbülans modeli ile olmak üzere iki farklı türbülans modeli etkisinin irdelenmesi için 
seçilmiştir. Çalışılan kavite geometrisi deneysel çalışmanın sağladığı ölçülerle oluşturulmuştur. 
Uzunluk-genişlik-derinlik oranı 5D:1D:1D olup, burada D ile belirtilen uzunluk ölçeği 4 in, 
yani yaklaşık 0.1016 m uzunluğundadır. Şekil 2’de şematik olarak gösterilen deneysel 
çalışmada kullanılan akustik çıktıların elde edildiği kavite geometrisi gösterilmiştir. Şekil 2’de 
de gözüktüğü üzere mikrofonlar kavite merkez hattından 1 in kayacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Ses alıcıları deneysel çalışma ile aynı şekilde başlangıcı k20 ve arka duvara en yakın mikrofon 
k29 olacak şekilde isimlendirilmesi yapılmıştır [16]. Kavite geometrisi uzunluğu, genişliği ve 
boyu sırasıyla 18D-9D-17D olan hesaplama alanının tabanına yerleştirilmiştir. Kavite 
geometrisi hesaplama alanın genişliğinin ortasına uzunluğunun da girişten 7.75D uzaklığa 
yerleştirilmiştir. Sayısal çözüm için oluşturulan hesaplama alanının yapısal olmayan 
ayrıklaştırma örneği Şekil 3’te gösterilmiştir. Hesaplamalarda zaman adımı 2 10  𝑠 ve 
gerçek zaman olarak 0.2 s süre boyunca olacak şekilde tasarlanmıştır. Hesaplama koşulları 
deneysel çalışmadaki koşullar ile aynı tutularak Sıcaklık T 267 K, Basınç P 6.21
10 𝑃𝑎, Re 13.5x10 /𝑚 ve M 0.85 olacak şekilde çalışılmıştır. 

 

 
Şekil 2.Deneyde kullanılan kavite geometrisinin şematik gösterimi 

 
Üç boyutlu hesaplama alanı çözümünde deneysel durum ile aynı koşullar yaratılmaya 

çalışılarak farklı türbülans modeli ve ağ yapısı durumları araştırılmıştır. İncelenen bütün 
durumlar için de ses alıcı konumları sabit olacak şekilde çalışılmıştır. Ağ yapısından 
bağımsızlık çalışması yapılmış ve bulgular bölümünde irdelenmiştir. Hesaplama alanımızda 
akış alanı kavite içi ve dışı olmak üzere iki temel alana bölünmüş durumdadır. Kavite içine 
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yoğunlaşmak üzere, ön ve arka duvarlarının yakın bölgelerinde meydana gelen girdap 
oluşumlarının doğru bir şekilde saptanabilmesi için kavite içi ve yakın bölgelerde sıkılaştırılmış 
bir ağ yapısı bütün analizlerde kullanılmıştır. Ayrıca kavite taban kısmında oluşan basınç 
dalgalanmalarının doğru belirlenmesi ses basınç seviyesi ölçümlerinde önem teşkil ettiği için 
𝑦  değeri çalışması yapılmış ve ağ yapısı saptanan 𝑦   değerinde sıkılaştırılmıştır. Bu değerin 
belirlenmesi için yapılan çalışma bulgular kısmında açıklanmıştır.  

 

 

Şekil 3.Yapısal olmayan ağ ayrıklaştırması için hesaplama alanı 
 

B. Akustik Analoji 

Aerodinamik kaynaklı gürültünün anlaşılabilmesi amacıyla 1952 yılında James Lighthill 
tarafından ortaya konulan çalışma, Akustik Analoji teorisinin temelini oluşturmaktadır. 
Lighthill, yayınladığı çalışmada süreklilik ve momentum denklemini homojen olmayan bir 
dalga denklemi olarak yeniden biçimlendirmiştir. Bu yaklaşıma göre, akışın uzak alanı ile yakın 
alanını birbirinden ayırmıştır. Ses oluşumunu sağlayan kaynak ile sesin yayıldığı ortam 
arasında hiçbir etkileşim olmadığını kabul etmiştir [9]. Ffowcs Williams ve Hawkings ise ilk 
kez akış içerisindeki katı yüzey etkisiyle oluşan ses için Lighthill AA yaklaşımını 
genelleştirerek ortaya koymuşlardır [17]. Ffows Williams ve Hawkings denklemi aşağıdaki şekilde 
tanımlanmaktadır: 

1
𝑎

𝜕 𝑝
𝜕𝑡

∇𝑝
𝜕
𝜕𝑡

𝜌 𝑣 𝜌 𝑢 𝜐 𝛿 𝑓  

  
𝜕
𝜕𝑥

𝑃 𝑛 𝜌𝑢 𝑢 𝑣 𝛿 𝑓
𝜕

𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝑇 𝐻 𝑓  

Yukardaki eşitlikte 𝑢  akış hızının 𝑥  yönündeki hız bileşenini 𝑢  ise akış hızının yüzey 
normali yönündeki kısmını ifade etmektedir. Benzer şekilde 𝑣  ve 𝑣  de sırasıyla, yüzey hızının 
𝑥  doğrultusundaki ve yüzey normali doğrultusundaki hız bileşenleridir. 𝛿 𝑓  ve 𝐻 𝑓  
fonksiyonları Dirac Delta ve Heaviside fonksiyonu olarak bilinmektedir. 𝑝  akustik basınç 
olarak ifade edilmektedir. 𝑇  Lighthill gerilme tensörü; 

𝑇  𝜌𝑢 𝑢 𝑃 𝑎 𝜌 𝜌 𝛿  

𝑃  ise Stokes akışları için aşağıdaki şekilde verilir: 
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𝑃 𝑝𝛿 µ
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝜕𝑢
𝜕𝑥

2
3
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝛿  

III.  BULGULAR 

Yapılan bu çalışmada, transonik hızdaki 𝑀 0.85  akış alanında bulunan kavite geometrisi 
üzerinde zamana bağlı akış niteliklerinin akustik çıktıları irdelenmiştir. Deneysel çalışmanın 
yapılışı ve yürütülüşüne ait açıklamalar referans [16] açıklanmıştır. Genel ortalama ses basıncı 
seviyesi (OASPL), ses dalgalarının yayıldığı bir ortamın ortam basıncına göre bağıl basınçtır. 
Yani, bir konumdaki OASPL ne kadar yüksekse, dalgalanmaların büyüklüğü de o kadar 
yüksektir. Ayrıca OASPL, ilgilenilen alandaki gürültü yoğunluğunu göstermektedir. OASPL 
aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir: 

OASPL dB 20 log
𝑃
𝑃

 

Burada 𝑃 2 10  𝑃𝑎 , insan kulağının duyabileceği en düşük ses seviyesini olan 
referans basınç değerini ifade ederken, 𝑃  aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 
 

𝑃
∑ 𝑃 𝑃

𝑁
 

Burada N veri sayısını tanımlarken, 𝑃  anlık basınç çıktısıdır ve 𝑃  ise her bir okuma 
noktasındaki genel basınç verilerinin ortalamasını ifade etmektedir.  
Çalışmanın ilk aşamasında farklı ağ sayısına sahip hesaplama alanı analizlerinin sonucu olarak 
elde edilen çözümler ile mevcutta bulunan deneysel veriler karşılaştırılmıştır. Bu sayısal 
çözümlerde kullanılan ayrıklaştırmada yapısal ağ yapıları kullanılmıştır. Bu hesaplamalarda 
sadece sayısal ağ yapısı faktörü incelenmek istendiği için hesaplama alanının bütün özellikleri 
sabit olacak şekilde çalışılmıştır.  Bu amaçla yapılan analizlerde yakın ve tutarlı sonuçlar veren 
dört farklı yapısal ağ yapısı ve bulundurduğu hesaplama noktası sayısı Tablo I’de verilmiştir.  
 

Tablo I. Sayısal ağdan bağımsızlık testlerinde kullanılan sayısal ağ sayıları 

SAYISAL AĞ YAPISI TOPLAM NOKTA SAYISI ( 10 ) 

Sayısal Ağ yapısı-1 (SAY-1) 4.5 

Sayısal Ağ yapısı-2 (SAY-2) 1.5 

Sayısal Ağ yapısı-3 (SAY-3) 6 

Sayısal Ağ yapısı-4 (SAY-4) 2.5 
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Şekil 4’te kavite içi ses alıcı aygıtlardan elde edilen verilerle genel ses basıncı seviyesi 
(OASPL) değerlerinin konuma göre kıyaslaması verilmiştir. 

 
Şekil 4. Sayısal ağ sayısının genel ses basınç seviyesi değerlerinin konuma göre değişimine 

etkisi 
Buradaki x/L akışın dik yönündeki kavite uzunluğuna veri alınan noktanın oranını 

belirtmektedir. OASPL-konum grafiğindeki sonuçlara göre tutarlı bir sonuç olarak deneysel 
verilerden %1,25 (en fazla olduğu noktada 3 dB) gibi bir sapma ile sayısal ağ yapısı-4 (SAY-
4) kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Sayısal ağ yapısı-3’ün iyi sonuçlar verdiği açıkça 
gözükmesine rağmen ağ yapısı SAY-4 ile arasında kabul edilebilir bir fark olmadığı ve 
bulundurduğu düğüm noktası miktarıyla paralel olacak şekilde talep ettiği bilgisayar gücü 
sebebiyle sayısal ağ yapısı-4 ile çalışmanın daha uygun olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca 
kavite taban kısmında oluşan basınç dalgalanmalarının doğru belirlenmesi ses basınç seviyesi 
ölçümlerinde önemli olduğu için 𝑦  değeri çalışması gerçekleştirilmiş ve ağ yapısı saptanan 
𝑦  değerinde kavite tabanına doğru sıkılaştırılmıştır. Bu değerin belirlenmesi için yapılan 
çalışmada bilgisayar gücünü ve zaman faktörünü de göz önünde bulundurarak aynı nokta ve 
element içeren sayısal ağ yapısı-4 ile üç farklı 𝑦  değerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Şekil 5’te deneysel çalışmanın OASPL değerleri ile belirlemiş olduğumuz SAY-4 sayısı sabit 
tutularak farklı 𝑦  değerlerindeki analiz sonuçlarının karşılaştırılması verilmiştir. Ağ yapısının 
kalitesi açısından sorun teşkil etmemesi için 𝑦  değerleri sırasıyla SAY-6, SAY-7, SAY-5 için 
50, 125, 200 değerlerinde çalışılmıştır. Belirlenen 𝑦  değerleri daha düşük değerlerde 
çalışılmak istenmesine rağmen ayrıklaştırma miktarının patlaması sebebiyle bu seviyelerde 
kalınmıştır. Yapısal ağ yapısı için yapılan analizlerde SAY-5’e ait olan 𝑦 200 ile diğerleri 
arasında sonucu önemli ölçüde etkileyen bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 5. y+ kıyaslaması genel ses basınç seviyesi değerlerinin konuma göre değişimi 

 
Kavite alanının basit ve net kesitli geometrisinden dolayı yapısal olarak ağ yapısını kurmak 

görece kolay bir işlemdir. Ama her zaman bu kadar net geometrilerle çalışılamayacağı 
düşünüldüğünde yapısal ve yapısal olmayan ağ karşılaştırılması önem teşkil etmektedir. Aynı 
akış nitelikleri seçilerek organize edilen akış alanı içerisinde yapısal ve yapısal olmayan ağ 
yapısının barındırdığı ağ yapısı 2,5 10  adet olup 𝑦  değerleri 200 olarak ayrıklaştırılmıştır. 
Bu iki farklı ayrıklaştırmanın aeroakustik etkisinin ortaya konulduğu konum-OASPL 
kıyaslaması Şekil 6’da verilmiştir.  

 
Şekil 6. Yapısal ve yapısal olmayan ağ yapısının genel ses basınç seviyesi değerlerinin 

konuma göre değişimi 
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Bu şekilde konuma bağlı OASPL grafiğinde de belirtildiği üzere yapısal ağ 
ayrıklaştırılmasında deneysel verilerle fark en yüksek 3 dB olarak gözükmektedir. Benzer 
durum yapısal olmayan ağ yapısı için de geçerlidir. Yapısal olmayan ağ ayrıklaştırılmasının da 
deneysel verilerden %2 gibi bir fark gösterdiği ve bu farkın kabul edilebilir sınırlar içinde 
bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bir diğer içeriği olan farklı türbülans modelinin akustik 
etkisi, yapısal olmayan ağ yapısı ve bire bir aynı ortam şartları sağlanarak zamana bağlı basınç 
değerleri elde edilip, hızlı Fourier dönüşümü (Fourier Frekans Transformasyonu (FFT)) 
kullanılarak frekans uzayında ses basınç değerleri olarak elde edilmiştir. Sonuçlar deneysel 
verinin de bu kadar olması sebebiyle ilk 1,5 10 𝐻𝑧 frekans değeri için kıyaslanmıştır, Şekil 
7. 

(a) (b) 

(c) (d) 
Şekil 7. (a) Mikrofon k21, (b) Mikrofon k24, (c) Mikrofon k26, (d) Mikrofon k28 için iki 

farklı türbülans modeli ve deneysel veri SPL-Frekans değerleri 
 

Deneysel çalışmalar ile aynı noktalara yerleştirilmiş dört farklı mikrofondan elde edilmiş ve 
FFT dönüşümü yapılmış veriler ışığında IDDES ve SST k-ω türbülans modeli yaklaşımlarının 
akustik etkileri benzer davranışlar göstermektedir. Her iki türbülans modeli de tonal mod 
frekansları incelendiğinde deneysel veriden önde olduğu ve IDDES türbülans modelinin modal 
frekansı az da olsa SST k-ω türbülans modeline göre ilerde olduğu gözlemlenmiştir. Her iki 
türbülans modelinin de en yüksek noktaları deneysel sonuçlardan düşük kalmaktadır ve yüksek 
frekanslarda sapmaların arttığı görülmektedir. 
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IV.  SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada, uzunluk-derinlik-genişlik oranı 5-1-1 olan literatürde karşımıza M-
219 olarak çıkan üç boyutlu kavite geometrisi kullanılarak aerodinamik temelli gürültü 
araştırılmıştır. Yapılan analizlerde ticari sonlu hacim çözücüsü Fluent kullanılarak deneysel 
verilerle aynı ortam şartlarını sağlamak adına Sıcaklık T 267 K, Basınç P 6.21
10 𝑃𝑎, Re 13.5x10 /𝑚 ve M 0.85 olarak belirlenmiştir. Sayısal çözümü 
gerçekleştirmek için IDDES ve SST k-ω türbülans modeli olmak üzere iki farklı türbülans 
modeliyle çalışılmıştır. Çalışmanın ilk kısımlarında ağ yapısının akustik çıktılara etkisi 
incelenmiştir. Sayısal ağ sayısının genel ses basınç seviyesi değerlerine etkisinden elde edilen 
sonuçlar ışığında 2.5x10  adet nokta içeren sayısal ağ yapısı-4 kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde kalmaktadır. 6x10  adet ile daha yüksek ayrıklaştırılmış nokta içeren sayısal ağ 
yapısı-3 de deneysel verilerle oldukça uyumlu sonuçlar vermektedir. Ancak zaman ve maliyet 
açısından çok daha uzun sürmesinden ve SAY-4’ten daha etkin iyi sonuçlar vermemesi 
sebebiyle tercih edilmemiştir. Duvar yakın bölgelerini ve en önemlisi mikrofonların 
yerleştirildiği kavite taban bölgesindeki basınç salınımlarını daha iyi yakalayabilmek adına 𝑦  
değerleri çalışması yapılmış ve sonucunda  𝑦 200 değerinin hem yapısal ağ hem de yapısal 
olmayan ağ ayrıklaştırılması çözümlerinde iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ardından dört 
farklı mikrofondan okunan değerler FFT ile frekans-ses basınç seviyesi alanına dönüştürülerek 
iki türbülans modeli ve SST k-ω türbülans modeli çözümleri kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama 
sonucunda ilk dört modun frekanslarının tümü birbiriyle iyi uyum göstermiştir. Mevcut 
kullandığımız IDDES ve SST k-ω türbülans modeli yaklaşımları ve yapılan çözüm alanı 
ayrıklaştırması kabul edilebilir sonuçlar vermektedir. IDDES ve SST k-ω türbülans modeli 
çözümlerinin birbirine karşı net bir üstünlük gösteremediği saptanmıştır. Sayısal çözümlerimiz, 
yüksek frekansta biraz fazla tahmin etse de geniş bir frekans aralığında deneyle iyi uyum 
sağladığı görülmektedir. 
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Özet: Trafikte uykusuz sürücülerin sürüş sırasında uyuması neticesinde can ve mal kayıplarıyla 
sonuçlanan olumsuz olaylar meydana gelmektedir. İnsanlı taşımacılığın yapıldığı yolcu 
otobüsü ile yapılan seyahat uygulamalarında yaşanan uykusuzluk kaynaklı kazalar çeşitli 
çözüm yollarının araştırılmasına neden olmuştur. Bir sürücü her ne kadar yeterince uykusunu 
almış olsa da monotonlaşan yol bir süre sonra sürücüde uykunun oluşmasına neden olmaktadır. 
Mevcut çalışmalarda sürücülerin internet tabanlı sistemlerle izlenmesi önerilmiştir ancak 
milyonlarca sürücünün olduğu trafikte her sürücüyü denetlemek mümkün değildir. Bu 
çalışmada makine öğrenmesi kullanılarak trafikte seyir halinde bulunan sürücüdeki uykusuzluk 
durumunun takip edilmesi açıklanmaktadır. Çalışmada sürücüye ait normal ve uykusuz 
durumlarını ifade eden yüz görüntüleri alınarak makine öğrenmesi modelinin eğitilmesi 
sağlanmıştır. Uykusuzluğu belirleyen faktörler makine öğrenmesinde işlenerek gerçek zamanlı 
olarak sürücünün durumu takip edilmektedir. Yapılan çalışma ile uykusuzluk kaynaklı trafik 
kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için çözüm önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Trafik güvenliği, Uykusuzluk, Sürücü izleme, Trafik kazası, Makine 
öğrenmesi, Yapay zeka 

Abstract: As a result of sleepless drivers falling asleep while driving in traffic, negative events 
occur that result in loss of life and property. Insomnia-related accidents in the travel applications 
made with the passenger bus, where human transportation is made, have led to the search for 
various solutions. Although a driver gets enough sleep, the monotonous road causes sleepiness 
in the driver after a while. In current studies, it has been suggested to monitor drivers with 
internet-based systems, but it is not possible to control every driver in traffic with millions of 
drivers. In this study, it is explained how to monitor the insomnia status of the driver while 
driving in traffic using machine learning. In the study, the machine learning model was trained 
by taking facial images expressing the normal and sleepless states of the driver. The factors that 
determine insomnia are processed in machine learning and the condition of the driver is 
monitored in real time. With the study, a solution has been proposed to prevent traffic accidents 
caused by insomnia and to prevent loss of life and property. 

Keywords: Traffic safety, Sleepless, Driver tracking, Traffic accident, Machine learning, 
Artificial Intelligence 

I. INTRODUCTION 

Negative events that occur on highways and cause loss of life and property are called traffic 
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accidents. Traffic accidents cause great social losses today. According to the data published by 
the World Health Organization (WHO), one person dies in traffic accidents every 24 seconds 
worldwide, and traffic accidents are among the first events that cause injuries[1, 2]. According 
to the same data, 1.35 million people worldwide die in traffic accidents every year. Traffic 
accidents and injuries and deaths due to traffic accidents are increasing day by day[3]. In order 
to prevent traffic accidents, road traffic accidents are examined with various factors and 
statistics, and various safety measures are studied[4,5]. Traffic accidents take the 9th place 
among the main causes of death of people[6]. In the study titled "Save Lives" published by 
WHO, it was emphasized that the legal measures taken by countries related to traffic accidents 
against risk situations in traffic were insufficient[7]. In the study titled "World report on the 
prevention of traffic accidents", which was prepared jointly by the World Bank and the World 
Health Organization (WHO), evaluations of traffic accidents and situation studies and solutions 
on what can be done in this regard are included[8]. Traffic accidents are one of the main 
problems that impose a burden on the health system as well as the negative effects on the 
country's economy. A significant portion of traffic accidents are caused by driver-related 
negativities. Driver-related errors include not taking precautions against road and weather 
conditions, excessive speeding, not obeying traffic rules, inexperience in driving and sleepless. 
Especially on long journeys with passenger buses, serious accidents occur due to the lack of 
sleep of vehicle drivers (Figure 1). Passenger bus accidents cause loss of life and property due 
to the fact that the drivers cannot get enough rest as a result of the intense work tempo of the 
bus companies. 

 

 
Figure 1. Bus accident caused by sleepless 

After the bus accidents that resulted badly, some businesses started to take some precautions. 
For example, Istanbul Electric Tramway and Tunnel Enterprises (IETT) tried to prevent 
sleepless -related accidents with the digitalization work on 3 thousand 41 private public buses 
with the application it started in June 2021. Within the scope of the application, the driver, 
whose sleepless and fatigue are detected, is immediately warned audibly. It is aimed to change 
the driver who is indifferent to the warnings instantly. IETT added digital features to the 3041 
private public bus that it incorporated. In 2950 buses that have been transformed so far, drivers' 
fatigue, distraction, and phone usage are monitored by cameras[9-11]. It can be monitored over 
the in-vehicle internet connection with the camera system installed as IP-based. With the 
application, the drivers will be warned instantly from the center. In the preliminary study, 49 of 
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320 public transport drivers in Edirne and Hatay were involved in or approached at least one 
accident related to sleepless. In addition, in the findings of the study, the rate of drivers who 
stated that they experienced the danger of traffic accidents due to napping at the wheel was 
stated as 15-17%[11]. Protecting the sleep health of drivers is important because they transport 
people by vehicles. However, monitoring all drivers at the same time in this IP-based driver 
monitoring system seems difficult in terms of applicability. In order for the study to be 
completely successful, there should be a separate operator to monitor each driver, and the only 
duty of these operators should be to monitor the driver during their duty, which can cause even 
the operator to drowsy. In addition, the internet connection used in the driver monitoring system 
may not always be perfect. Problems may occur in the operation of the system on bridges and 
tunnels. 

 
Figure 2. Sleep deprivation of drivers triggers traffic accidents. 

In this study, it is proposed to monitor drowsiness, which is among the causes of traffic 
accidents, in real time with machine learning model. The napping control mechanism specific 
to each driver can be easily created with sample images taken from the types of positions the 
drivers are in. With the sleep detection system created for the vehicle, not only whether the 
driver is sleepless or not, but also the level of sleep can be detected. The control mechanism is 
dependent on eye states, head position and yawning states. In this way, a successful sleep 
detection system has been created with a versatile control mechanism. In this way, it is planned 
to prevent possible traffic accidents, to take quick measures before possible dangerous 
situations, and to prevent loss of life and property. With the integration of the proposed 
measuring device to vehicles traveling in traffic, it will be possible to continuously measure 
highway health and to take early measures for vehicle drivers in case of a possible risk. The 
machine learning model for driver sleep detection is modular and compact, compatible with a 
wide range of mobile devices and embedded systems. 

 

II. DETECTING SLEEPLESS BY MACHINE LARNING 

Machine learning is an artificial intelligence field that can perform learning, classification 
and clustering applications with learnable algorithms without the need for long-term 
programming applications [12,13]. Machine learning has grown rapidly in recent years due to 
the intelligent operation of applications and providing solutions in various fields [14]. In the 
use of machine learning, one of the machine learning models can be preferred according to the 
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data of the problem and the definition of the desired result. In order to determine the sleepless 
status of the drivers, a supervised machine learning model was used to reach the result from the 
face images of the driver. In the supervised learning model, it is known what the training data 
are and what result these data represent. With the creation of the supervised learning model, a 
learning function is created and connections are made between the input data and the result 
data. In this way, the machine learning model learns the relationships between the data. In the 
study, 4 different classes were created to measure sleepless and approximately 330 face images 
were added to each class and these faces were labeled. The number of training data is important 
in machine learning. Having more training data increases learning success. The number of 
training data used in the experiments was deemed sufficient for the model to learn. 

 

 
Figure 3. Supervised machine learning model 

III. RESULTS 

In this study, a machine learning-based sleepless detection model is proposed to prevent 
driver errors caused by sleepless that cause traffic accidents. The application works in real time 
so that the model can continuously monitor the sleep status of the drivers. In the study, machine 
learning was carried out on 4 different driver position classes. In these classes, half of the 
driver's face is hidden by another object (hand in this study), while in the other two classes, the 
whole face is open. These classes are also divided into two subclasses representing the sleepy 
and normal driver. The four different classes contain around 330 pictures. Driver-specific 
situations can be transferred to the training area of machine learning in about 5 minutes. The 
training process is completed in just a few minutes. In the study, the sleepless detection model 
for the driver successfully passed the training phase. In the real-time test images, events such 
as the driver's head position, eye conditions, yawning were observed and it was determined with 
100% success whether the driver was sleepy or not (Figure 4 - Figure 7). The small size of this 
study and the fact that it can be integrated into many portable devices increases its applicability. 
With the success achieved in the study, it may be possible to terminate traffic accidents caused 
by driver errors due to sleepless and to take necessary precautions. 
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Figure 4. No signs of sleepless (Face clear) 

 

 
Figure 5. No signs of sleepless (Part of the face is covered) 

 

 
Figure 6. Detection of sleepless from eye conditions 
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Figure 7. Detection of sleepless caused by yawning 
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Abstract: Jet engines are the preferred engine type in land, sea and air vehicles in order to 
achieve high power generation. These engines, which are produced in various designs according 
to the working area, have high speed turbines in the basic structure. One of the most serious 
disadvantages of these engines, which can work with various fuels and are indispensable in 
aviation, is the necessity of frequent maintenance. Due to the friction created by high-speed 
rotating parts, bearing changes are observed in these motors due to bearing wear. This causes the 
engine to be removed from the vehicle, the engine to be dismantled, and the vehicle to become 
dysfunctional in this process. In this study, a magnetic bearing jet engine design has been 
proposed as an alternative to the classical bearing problem that causes frequent maintenance of 
jet engines used in many areas. Magnetic bearings working based on magnetic levitation allow 
machine parts to rotate relative to each other without contacting each other. Within the scope of 
the application, the design for the transition of the mini jet engine used in model aviation from 
the classical bearing structure to the magnetic bearing design has been proposed. The study is 
aimed to be a preliminary study for magnetic bearing jet engines with less friction and 
maintenance cycles in the future, higher performance and safer. 

Keywords: Jet engine, Jet propulsion, Motor maintanence, Magnetic bearing, Magnetic 
levitation 

Özet: Jet motorları yüksek güç üretimi elde etmek amacıyla kara, deniz ve hava araçlarında 
tercih edilen motor türüdür. Çalışma alanına göre çeşitli tasarımlarda üretilen bu motorların 
temel yapısında yüksek hızla dönen türbinler yer almaktadır. Çeşitli yakıtlarla çalışabilen ve 
havacılıkta vazgeçilmez olan bu motorların en ciddi dezavantajlarından biri sıklıkla bakıma 
girme zorunluluklarıdır. Yüksek hızda dönen parçaların oluşturduğu sürtünmeden kaynaklı 
olarak bu motorlarda rulman aşınmasına bağlı olarak rulman değişimi görülmektedir. Bu da 
motorun araç içinden çıkarılması, motorun sökülmesi ve bu süreçte aracın işlevsiz kalmasına 
neden olmaktadır. Bu çalışmada çok sayıda alanda kullanılan jet motorlarının sıklıkla bakıma 
girmesine neden olan klasik rulman sorununa alternatif olarak manyetik rulmanlı jet motoru 
tasarımı önerilmiştir. Manyetik kaldırmaya dayalı olarak çalışan manyetik rulmanlar makine 
parçalarının birbirine temas etmeden bağıl dönme hareketi yapmasına izin vermektedir. 
Uygulama kapsamında model havacılıkta kullanılan mini jet motorunun klasik rulmanlı 
yapıdan manyetik rulmanlı tasarıma geçişi ile ilgili tasarım önerilmiştir. Çalışmanın gelecekte 
sürtünme ve bakım döngüsü daha az, yüksek performanslı ve daha güvenli manyetik rulmanlı 
jet motorları için ön çalışma olması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Jet motoru, Jet itkisi, Motor bakımı, Manyetik rulman, Manyetik kaldırma 
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I. INTRODUCTION 

Jet engines are engines that compress the oxygen in the atmosphere with one or more turbines 
and ignite it with a flammable fuel, producing energy and thrust at the end of this event. Jet 
engines, which have been used since 1916, are used to produce the necessary power for air, sea 
and land vehicles. Jet engines basically work on the Brayton cycle[1]. According to the Brayton 
principle, a machine basically consists of a gas compressor to compress the air, a mixing 
chamber to ensure that the fuel is burned with air, and an expander unit to remove the hot 
exhaust obtained as a result of the combustion of the fuel. In general, the compression fans 
located at the front of the engine compress the clean air by sucking it into the engine with its 
rotational movement. Compressed air has the potential to generate more energy in a given 
volume and is taken from there to the combustion chamber. Expanded gases created by the fuel 
ignited by oxygen in the combustion chamber cause the turbines behind the engine to spin as 
they exit the back of the engine. Since the outlet turbines and the inlet compression turbines are 
connected to a common shaft, this rotational motion continues throughout the ignition of the 
fuel, producing power and thrust (Figure 1). Jet engines have many types according to the 
required task and working area. For this reason, many studies have been carried out to compare 
jet engines with each other and to measure performance [2-6]. Performance analysis has an 
important place in the use of jet engines used in commercial and military fields. Thanks to the 
performance parameters obtained as a result of processing the data received from the engine, 
information about the maintenance and revision requirements of the engine can be obtained [7].  

 

 
Figure 1. Internal structure of the jet engine 

Jet engines used in various fields are frequently maintained for safety and performance 
protection. While the engine is running at full speed, the engine turbines can reach tens of 
thousands of rotational revolutions per minute. This situation causes the engine parts to wear 
out rapidly and become inoperable. After a certain period of time, the worn parts must be 
replaced with new ones in order for the engine to work properly (Figure 2). The performances 
of jet engines that are not maintained seriously decrease, and after a while they become 
inoperable and unreliable. 

437



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

 
Figure 2. F110 engine of F-16 fighter jet, taken into maintenance 

Among the most worn parts of jet engines are the bearings and equipment that connect the 
engine turbines rotating at high speed to the body of the engine. Bearings are used to reduce 
friction between moving parts and to prevent energy losses. The main shaft in the center of the 
jet engines is separated from the other parts of the engine by means of bearings (Figure 3). 
Depending on the use of the jet engine, its bearings and bearing connectors corrosion, fatigue 
and creep problems over time. After a certain use, it is extremely important that the jet engine 
is removed from the vehicle and taken into maintenance and these bearings are replaced with 
new ones. Aircraft engines have to be maintained at regular intervals on the basis of flight hours 
and are closely followed by various aviation authorities such as FAA and EASA[8]. 

 

 
Figure 3. Bearings in a jet engine 

 
Maintenance of jet engines is a very costly and long process. In commercial and military 

applications, it is important to complete the maintenance in a minimum time and return the 
engine to operation. The maintenance process means that the vehicle using the engine becomes 
inoperable. In order to prevent bearing-related problems, a solution has been sought that will 
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act as a bearing but will not require maintenance. In this study, an engine design based on 
magnetic levitation is proposed as an alternative to bearings, which are the most worn in jet 
engines and cause the engine to go into heavy maintenance. Magnetic levitation refers to the 
repulsion of materials with the same polarity. It is aimed to fix the main shaft of the motor in 
the motor center without touching any equipment, with the magnetic locking zone to be formed 
by the repulsion of the magnets in certain positions. With the proposed study, a jet engine design 
with less energy losses due to friction, higher performance, longer service life and less 
maintenance cycles has been proposed. 

 

II. MAGNETIC BEARING ENGINE DESIGN 

The friction that occurs when a bearing rotates in the motor causes heat generation in the 
environment. This makes an already hot environment even warmer. The resulting heat can 
cause metal cracks, wear and tear and damage the bearing. Contact between objects must be cut 
off to minimize friction. Magnetic levitation is a method in which an object is hovered 
unassisted in magnetic fields. The magnetic force is used to counter the effects of gravitational 
acceleration and other accelerations. Magnetic levitation is used for maglev trains, non-contact 
melting, magnetic bearings, and one for viewing the product in mid-air (Figure 4).  

 

Figure 4. Applications based on magnetic levitation 

In the study, a magnetic bearing jet engine design was attempted based on the KJ66 type jet 
engine used in RC model airplanes (Figure-5). The characteristics of the KJ66 type engine, 
which is preferred in remote-controlled model airplanes in amateur aviation, are given in Table 
1. 
 

TABLE 1. EXAMPLE ENGINE SPECIFICATIONS 
KJ66 Jet engine features 

Diameter 110mm  Thrust 75N 
Length 240mm Max. wheel speed 117.000rpm/min 
Weight 0.93kg Compressor pressure ratio 2.2 
Rotor blades 10 Uptime to maintenance time 25 hours 
Stator blades 15 Max. exhaust temperature 843K 
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Figure 5. KJ66 Jet engine model and parts 

 
Magnetic bearings and systems are ideal for applications requiring high speed and low 

vibration. Since there is no physical contact, there is no need for lubrication, repair or bearing 
replacement. In the market, industrial magnetic bearings use electrical energy to keep the shaft 
inside them in the center. In this study, permanent magnet is used without the need for an 
external electricity consumption. Moving from the repulsion of the magnets with the same 
poles, the magnets were inserted into the magnetic lock so that they remained suspended in the 
air (Figure 6). 

 

III. RESULTS 

In this study, a new jet engine design is proposed to be an alternative to the wearing parts in 
jet engines and the cost and time losses caused by jet engines. It has been concluded that the 
use of frictionless bearings based on magnetic levitation is appropriate in this study, instead of 
the most worn ball bearings of jet engines, as an alternative to today's bearings that wear out as 
a result of friction and heating. In this context, the bearings used in the classic KJ66 type jet 
engine used in RC vehicles were removed and magnetic bearings were added to these areas. 
Due to the high sales cost of the KJ66 type jet engine, some engine parts were purchased ready-
made, and some parts were started to be produced. In order to see whether magnetic levitation 
is applicable in the study, the front compressor fan of the engine and the combustion chamber 
support are supported by the engine shaft, and a cylindrical magnet is placed at both ends of 
this shaft. As a result of proper placement, it was observed that the internal parts of the engine 
were suspended in the air thanks to magnetic levitation(Figure 6). 

 

 
Figure 6. KJ66 Jet engine internals in magnetic levitation state 
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As a result of the preliminary experiment, it was concluded that it would be more appropriate 
to use lighter magnets, considering that the ring type magnets used may be heavy for the engine 
and flight. In order to realize the magnetic bearing jet engine proposed in the study, it was 
designed in 2D in FlashCAD program (Figure 7). It is predicted that the motor shaft, which will 
be magnetically locked in the magnetic levitation experiment, will be an alternative to the wear 
and performance degradation problems of its bearing counterparts in the future study and will 
be a step for the realization of future magnetic bearing jet engines. 

 

 
Figure 7. Magnetic bearing jet engine 2D design 
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Özet: Günlük hayatta insanlar, çevrelerinde ve yaşam alanlarında bulunan mobilya, kıyafet, 
mutfak eşyaları ve diğer çeşitli nesnelerin renklerin birbirini tamamlamasına ve uyumlu 
olmasına dikkat etmektedir. Bu çalışmada mobilyaların renk uyumu açısından ahenk oluşturup 
oluşturmadığı yönünde renk teorilerini referans alan bir bilgisayar destekli bir yaklaşım 
önerilmiştir. Literatürde bu yönde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yaklaşımın 
geliştirilmesinde ilk aşamada mobilya görüntülerinden oluşan yeni bir veriseti oluşturulmuştur. 
Bu veriseti, mobilyadaki renge yakın arka planın olması ya da karmaşık arka planlar (birçok 
nesne içeren) olması gibi alt problemler içermektedir. Söz konusu alt problemlerin üstesinden 
gelinerek mobilyaların arka plandan ayrıştırılması için Mask R-CNN yönteminden 
faydalanılmıştır. Daha sonra mobilyalardaki renkler, k-means yöntemi kullanılarak tespit 
edilmiştir. Son aşamada ise tespit edilen renkler, renk uyumu modelleri üzerinden 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak önerilen yaklaşım ile mobilyaların renk açısından uyum 
sağlayıp sağlamadığı konusunda daha nesnel kararlar vermek için önemli bir alt yapı 
oluşturulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Renk Uyumu, Kümeleme, Mask R-CNN 
 
Abstract: In daily life, people tend to pay attention to the complementary and harmonious 
colors of furniture, clothing, kitchenware, and various other objects in their environment and 
living spaces. This study proposes a computer-aided approach based on color theories to 
determine whether furniture creates harmony in terms of color. To the best of our knowledge, 
no previous study has been conducted in this direction. The development of this approach 
begins with the creation of a new dataset consisting of furniture images. The dataset contains 
sub-problems such as having a background close to the color of the furniture or having complex 
backgrounds (containing many objects). To overcome these sub-problems and separate 
furniture from the background, the Mask R-CNN method is utilized. Subsequently, the colors 
in furniture are detected using the k-means method. Finally, the detected colors are evaluated 
using color harmony models. As a result, the proposed approach establishes an important 
framework to make more objective decisions about whether furniture is color-harmonious. 
 
Keywords: Color Harmony, Clustering, Mask R-CNN 
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I. GİRİŞ 

Renkler, insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olmakla birlikte insan 
yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu insan, etrafındaki eşya ve nesnelerin estetik 
görünüm açısından kendilerinin ve diğer insanların gözüne hoş görünmesine ve renklerinin 
birbirine uyumlu olmasına dikkat etmektedir. Renk uyum modelleri, renk kombinasyonlarının 
birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir [1]. Endüstriyel ürünler ve 
sanatsal çalışmalar renk uyum modellerine uygun olarak tasarlandığında, görsel etkilerini 
artabilir ve bu sayede insanların dikkatini daha fazla çekebilir [2]. Bunun sonucunda da 
endüstriyel ürünlerin satışı artabilir. Bu nedenle, renk uyumlarının belirlenmesi ve 
araştırılması, endüstri, tasarım, sanat, pazarlama gibi alanlarda önemli bir konudur.  

Endüstriyel ürünler içerisinde yer alan mobilyalarda, evlerimizin, iş yerlerimizin ve diğer 
yaşam alanlarımızın estetik görünümünü önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, 
mobilyaların renk uyumu ve tasarımı, çoğu insanı yaşamının belirli bir anında düşündüren 
önemli bir konu haline gelmiştir. Günlük hayatta mobilyaların renk uyumu sağlayıp 
sağlamadığı konusunda görsel sanatlarda uzmanlaşan kişilerden destek alınmasına ihtiyaç 
vardır. Fakat günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte geliştirilecek bilgisayar destekli öneri 
sistemleri uzman kişilere olan ihtiyacı azaltabilir.  

Literatürde mobilyaların renk uyumunun bilgisayar destekli olarak değerlendirilmesi 
yönünde çok az çalışmaya rastlanmıştır.  Turkut ve arkadaşları [3], çalışmalarında tekstil 
ürünleri için renk uyumluluğunu temel alan bir çevrimiçi öneri sistemi geliştirmişlerdir. 
Önerilen sistemde ilk etapta kanepe ve buna renk açısından uyum sağlayacak yastıklar 
kullanıcılara sorulup belirlenerek bir veritabanı hazırlanmıştır. Ardından bu veritabanı 
üzerinden derin öğrenme tabanı öneri yöntemi geliştirilmiştir. Bir kanepe ve bunun üzerindeki 
herhangi bir yastığın renk açısından uyum sağlayıp sağlamadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın 
eksik yönlerinden biri, renk uyumunun değerlendirilmesinde herhangi bir renk teorisinin 
referans alınmamış olmasıdır. Dolayısıyla değerlendirme sonuçları sübjektif (öznel) 
kalabilmektedir.  

Literatürde renk uyum modelleri referans alınarak değerlendirmelerin yapıldığı çalışmalar 
mevcuttur [4][5]. Fakat mobilyalar özelinde yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Bu çalışmada bu konuda boşluğu doldurmak için bilgisayar destekli bir yaklaşım önerilmiştir.  

Önerilen yaklaşımın geliştirilmesinde ilk etapta mobilya görüntüleri ile ilgili yeni bir veriseti 
oluşturulmuştur. Veriseti hazırlanırken bir görüntüde mobilyalar özelinde renk uyumunun 
tespitinde karşılaşacak alt problemler dikkate alınmıştır. Mobilyaların rengine yakın veya 
birçok nesnenin olabildiği karmaşık arka plan görüntüler olması bu alt problemlerden 
birkaçıdır. Literatürde bu alt problemleri içeren bir veriseti daha önce hazırlanmamıştır.  Daha 
sonra söz konusu alt problemlerin üstesinden gelinerek mobilyaların arka plandan ayrılması 
için Mask R-CNN yönteminden faydalanılmıştır.  Mobilyalarda kullanılan renklerin tespit 
edilmesinde k-means kümeleme algoritması kullanılmıştır. Son olarak tespit edilen renklerin 
değerlendirilmesinde renk uyum modelleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.  

Bu çalışmanın ikinci bölümünde geliştirilen yaklaşıma, üçüncü bölümünde bulgulara, 
dördüncü bölümünde ise sonuçlara yer verilmiştir. 

 
II. MATARYEL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada ilk etapta bir veriseti oluşturulmuştur. Daha sonra bu veriseti üzerinden renk 
uyumunun tespiti için bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yaklaşımın ana hatları Şekil 1’de 
verilmiştir. 
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Şekil 1. Mobilya tasarımlarında renk uyum tespitinin yapılma aşamaları 

 
Şekil 1'deki ön işlemler aşamasında verisetinde yer alan mobilya görüntülerinin arka plandan 

ayrıştırılıp segmente edilme işlemi gerçekleştirilmektedir. Özellik çıkarımı aşamasında ise 
mobilya üzerindeki renkler tespit edilmektedir. En son aşamada ise tasarımda kullanılan 
renklerin birbirleri ile olan uyumları renk uyumu modelleri kullanılarak saptanmaktadır. 
Önerilen yaklaşımdaki aşamalar, aşağıda açıklanmıştır.  

 
A. Verisetinin Oluşturulması 

Verisetinin hazırlanmasında mobilyaların rengine yakın veya birçok nesnenin olabildiği 
karmaşık arka plan sahip görüntüler ve de renk çeşitliliği fazla olabilecek mobilya görüntüleri 
internet ortamında araştırılmıştır. Bu çalışmada internet ortamında toplamda 100 adet görüntü 
elde edilmiştir. Önerilen yaklaşımın test edilmesi bu veriseti üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

B. Önişlem 

Çalışmamızda ilk etapta verisetindeki görsellerde mobilyaların tespit edilmesi için pixellib 
kütüphanesi kullanılarak mobilyalar segmente edilmiştir. Bu işlem için Coco veriseti ile 
eğitilmiş Mask R-CNN modeli kullanılmıştır. Mask R-CNN derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı 
görü problemlerinde sıklıkla kullanılan bir segmentasyon algoritmasıdır [6]. Şekil 2’de bu 
yöntemin temel çalışma prensibi verilmiştir.  

 
Şekil 2. Mask R-CNN temel çalışma prensibi [7] 

 
Mask R-CNN, görüntü içindeki nesneleri tanımlamaya, konumlandırmaya ve 

etiketlemeye yönelik bir yapay sinir ağı modelidir. Bu model,  bir görüntünün nesne tanımı ve 
maskelenmesi için Faster R-CNN temelli bir yaklaşımdır [6].  

C. Özellik Çıkarımı 

Görsellerde mobilyayalar tespit edildikten sonra bu mobilyalarda hangi renklerin 
kullanıldığını bulmak için literatürde yaygın kullanılan k-means kümele algoritmasından 
faydalanılmıştır. Bu algoritma belirli bir sayıda (k) grup oluşturmak için veri noktalarını 
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kümelere ayırmaktadır. K-means, her grup için bir ortalama bir merkez hesaplar ve veri 
noktalarını o merkeze en yakın olan grupta tutar. Bu işlem tekrar edilir ve merkezler değiştikçe 
veri noktaları yeniden gruplandırılır. Sonunda, veri noktaları en uygun gruplara dağıtılmış olur 
[8][9]. Bu çalışmada k değerleri beş olarak belirlenmiştir. Verisetinde bulunan her bir 
görüntünün segmente edilmiş hallerine k-means algoritması ile kümeleme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Kümeleme sonucunda elde edilen renklerden bir renk paleti 
oluşturulmuştur. Renk paletinde siyah bulunuyorsa renk paletinden çıkarılmıştır. Aynı şekilde 
bir görüntüdeki ışıktan kaynaklanan renk platinde bir rengin farklı tonlarının yer alması 
problemi renk paletindeki çok yakın renklerin ortalamasının alınıp birleştirilmesiyle aza 
indirgenmiştir. Bu şekilde başlangıçta k-means algoritmasındaki k değeri yüksek tutulmuş 
ardından renk paletindeki aynı renklerin çok yakın farklı tonları birleştirilerek doğru renk paleti 
elde edilmeye çalışılmıştır. Denklem 1’de k-means algoritmasının formülü yer almaktadır. 

 

𝑑  ‖ 𝑥 𝑢 ‖
 

 

 

    (1) 

Denklemde yer alan k değeri küme sayısını, n değeri veri noktalarını, 𝑢  ise k. kümenin 
merkezini temsil etmektedir.  

D. Renk Uyumunun Değerlendirilmesi 

Mobilyaların tasarımında kullanılmış renkleri değerlendirmek için renk uyum modellerinden 
faydalanılmıştır. Renk uyumu modelleri 12 renkten oluşan renk çemberine dayanmakta ve 
çemberde birbirine eşit uzaklıktaki noktalara/kısımlara göre hesaplanmaktadır [10]. Şekil 3’te 
renk uyumu modellerine yer verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Renk uyumu modelleri [11] 

Tek renkli (Monochromatik) renk uyumu tek bir rengin farklı varyasyonlarının kullanılarak 
oluşturulduğu renk uyumudur. Analog (Analogous) renk uyumu renk çemberinde birbirleri ile 
yan yana olan iki ya da üç rengin kullanıldığı renk uyumu modelidir. Tamamlayıcı 
(Complementary) renk uyumu renk çemberinde birbirlerine zıt olan renklerin kullanıldığı renk 
uyumudur. Şekil 3’te de yer aldığı gibi kırmızı ve yeşil ya da mavi ve turuncu tamamlayıcı renk 
uyumuna örnektir. Üçlü (Triadic) uyumu, renk çemberinde eşit aralıklarla dağıtılmış üç rengin 
kullanıldığı renk uyum modelidir. Kare (Square) renk uyumu renk çemberinde eşit aralıklarla 
dağıtılmış dört rengin kullanıldığı renk uyumudur. Bölünmüş tamamlayıcı (Split-
complementary) renk uyumu bir rengin tamamlayıcısı olan rengin iki yanındaki renklerin 
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kullanıldığı renk uyum modelidir. Dikdörtgen (Tetradic) renk uyumu modelinde dört farklı 
rengin birbiriyle uyumlu olduğu bir renk kombinasyonu türüdür. Bu kombinasyon, bir 
dikdörtgenin kenarlarına yerleştirilmiş dört renkten oluşmaktadır. 

III. BULGULAR 

Bu bölümde önerilen yaklaşımın uygulanması sonucunda elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. Şekil 4’te verisetinde yer alan bazı görüntülerin Mask R-CNN algoritması 
uygulanıp segmente edilmiş halleri bulunmaktadır.   

 

Şekil 4. Mobilyaların orijinal görüntüleri (a), (c), mobilyaların segmente edilmiş (b), (d) görüntüleri 

Şekil 4’te yer alan görüntüler incelendiğinde (a)’da yer alan görüntüdeki mobilyanın renginin 
arka plana çok yakın olması ve (b)’de yer alan görüntünün arka planının çok karışık olması gibi 
problemlere rağmen Mask R-CNN modelinin başarılı bir şekilde zorlu segmentasyon 
problemlerinin üstesinden geldiği görülmüştür. Önerilen yaklaşım ile mobilyalar başarılı bir 
şekilde arka plan görüntüsünden ayrılmıştır.  
Şekil 5’te ise k-means algoritmasında k parametresinin 2 seçilmesi sonucunda elde edilen 

hatalı kümeleme sonucuna yer verilmiştir. Şekil 5’tede görüldüğü gibi k parametresi 2 
seçildiğinde ışıktan kaynaklı olarak kanepenin üzerindeki yastığın rengi tespit edilememiştir. 
Bunun sonucunda da renk uyumu modelinin yanlış tespit edilmesi sorunu ile karşılaşılmıştır. 
Bu sebeple k-means algarinasındaki k parametresi başlangıçta 5 olarak seçilmiş ardından renk 
paletindeki birbirine yakın olan renkler birleştirilerek doğru renk paleti elde edilmeye 
çalışılmıştır.  

 
Şekil 5. k-means k parametresinin manuel olarak 2 seçilmesi sonucunda elde edilen renk paleti 
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Şekil 6. k-means k parametresinin otomatikleştirilmesi sonucunda elde edilen renk paletleri 

 
Şekil 6’da (a) sütununda Mask R-CNN kullanılarak segmente edilmiş görüntüler, (b) 

sütununda k-means algoritmasında k değeri 5 olarak seçildiğinde elde edilen renk paleti, (c) 
sütununda ise yakın renklerin birleştirildiği ve az sayıda rengin edildiği palete yer verilmiştir. 
Kümeleme işleminde mobilya görüntülerinde yer alan küçük bir alana sahip renklerin de doğru 
tespit edilebilmesi için k değeri başlangıçta 5 seçilmiş ve ardından aynı çıkan renkler 
birleştirilmiş renk paletinde daha aza indirgenmiştir. Şekil 7’de renk paleti elde edildikten sonra 
renk uyumunun tespit edilme aşaması bulunmaktadır.  

   

 

Şekil 7. k-means k parametresinin otomatikleştirilmesi sonucunda elde edilen renk paletleri 
 

Renk paleti elde edilmesinin ardından RGB renk uzayındaki renkler HSV renk uzayına 
dönüştürülmüş ve her bir rengin renk çemberindeki karşılıkları bulunmuştur. Renk 
çemberindeki renklerin birbirlerine uzaklıkları sayesinde de görüntünün hangi renk uyum 
modeline ait olduğu saptanmıştır.  

Çalışmada 100 mobilya görüntüsü renk uyumu açısından incelenmiştir. Bu görüntülerden 
19 tanesinin tek renkli renk uyumu modeline, 49 tanesinin analog renk uyumu modeline, 16 
tanesinin tamamlayıcı renk uyumu modeline, 2 tanesinin bölünmüş tamamlayıcı renk uyumu 
modeline, 22 tanesinin ise herhangi bir renk uyumu modeline uymadığı tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar incelendiğinde analog renk uyumunun daha fazla olduğu bu sebeple tasarımlarda 
genellikle renk çemberinde yan yana bulunan renklerin seçildiği görülmektedir. Ayrıca bu 
görüntülerden 7 tanesinin hem tamamlayıcı hem de analog renk uyumu modeline, 1 tanesinin 
ise analog, tamamlayıcı ve bölünmüş tamamlayıcı renk uyumu modellerinin üçüne de uyduğu 
tespit edilmiştir. Verisetinde üçlü, kare ve dikdörtgen renk uyumuna sahip herhangi bir görüntü 
ile karşılaşılmamıştır. Tablo 1’de elde edilen deneysel çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir. 
Önerilen yaklaşım ile mobilyalarda renk uyumunun sağlanıp sağlanmadığı başarılı bir şekilde 
tespit edilmiştir.  
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TABLO I. DENEYSEL SONUÇLAR 
Renk 

Uyumu 
Modelleri 

Tek 
renkli 

Analog Tamamlayıcı Bölünmüş 
Tamamlayıcı 

Kare Üçlü Dikdörtgen Uyumsuz 

Mobilya 
Sayısı 

19 49 16 2 - - - 22 

 

IV. SONUÇLAR 

Bu çalışmada 100 adet mobilya görüntüsünün arka plandan ayrılmasında Mask R-CNN 
modeli başarılı sonuç vermiştir.  Mobilyaların üzerindeki renkler k-means ile tespit edilmiş 
ardından renk uyum modelleri referans alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler 
sonucunda 19 görüntünün tek renkli renk uyumu modeline, 16 görüntünün tamamlayıcı renk 
uyumu modeline, 49 görüntünün analog renk uyumu modeline, 2 görüntünün bölünmüş 
tamamlayıcı renk uyumu modeline ve 22 görüntünün ise hiçbir renk uyumu modeline uymadığı 
tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak bazı mobilyaların tasarımında renk uyumu gözetilmediği ortaya çıkmıştır. Bu 
çalışmada önerilen yaklaşım, mobilyaların tasarım aşamasında renklendirilmesinde renk 
uyumu sağlanıp sağlanmadığının kontrollerini yapmada oldukça fayda sağlayacaktır. Gelecek 
çalışmalarda mobilya ve diğer endüstriyel ürünlerin de olduğu daha fazla görüntüler üzerinden 
renk uyum tespitlerinin temel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi yapılarak önerilen 
yaklaşım daha da güçlendirilecektir. 
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Özet: Bu çalışmada İzmir, Menderes yöresine ait 0-6 mm ve 0-12 mm pomza agregası 
kullanılarak LC30, LC60 yapısal hafif betonlar yalın ve uçucu kül ikamesiyle üretilmiştir. 
Yüksek dayanımlı beton tamamen 0-6 mm pomza agregası ile üretilirken, normal dayanımlı 
beton 0-6 mm ve 0-12 mm pomza agregaları uygun gradasyonlarda hazırlanarak üretilmiştir. 
Bu iki hafif betonun taze birim hacim ağırlık, yayılma çapı, beton sıcaklığı ve hava miktarı 
ölçülmüştür. Bu hafif betonların mekanik ve durabilite özelliklerinin inceleneceği 121R042 
numaralı bir TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. Bu projede, farklı çatlak koşullarına sahip 
C30, C60, LC30 ve LC60 beton numunelerine gömülü donatının korozyon gelişimine (gerçek 
deniz ortamında ve ıslanma-kuruma çevrimleri altında) uçucu kül, polipropilen lif ve inhibitör 
katkısının etkileri incelenecektir. Çalışma sonuçlarından bir kısmı bu bildiride tartışılacaktır. 
Pomza agregası 24 saatlik su emme yüzdesine göre önceden %50 oranında suya doyurularak 
kullanılmıştır. Çalışma sonuçları tamamı pomza agregalı normal ve yüksek dayanımlı yapısal 
beton üretilebileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hafif beton, Pomza, aşınma direnci 

Abstract In this study, LC30 and LC60 lightweight structural concrete with 0-6 mm and 0-12 
mm pumice aggregates from the Menderes region of İzmir were produced with and without fly 
ash replacement. While high-strength concrete was entirely produced with 0-6 mm pumice 
aggregate, normal-strength concrete was prepared by using 0-6 mm and 0-12 mm pumice 
aggregates in appropriate gradations. The fresh unit weight, slump diameter, concrete 
temperature, and air content of these two lightweight concretes were measured. A TÜBİTAK 
project numbered 121R042 is being conducted to investigate the mechanical and durability 
properties of these lightweight concretes. In this project, the effects of fly ash, polypropylene 
fibers, and inhibitor additives on the corrosion development of embedded reinforcement in C30, 
C60, LC30, and LC60 concrete specimens with different crack conditions will be examined (in 
a real seawater environment and under wet-dry cycles). Some of the results of this study will 
be discussed in this paper. The pumice aggregate was pre-saturated with 50% water based on 
its 24-hour water absorption percentage. The study results have shown that both normal and 
high-strength structural concrete can be produced with pumice aggregates. 

Keywords: Lightweight Concrete, Pumice, Abrasion Resistance 
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I. GİRİŞ 
Geleneksel betonun nüfus artışı ve düzensiz göçler sebebiyle istenen özellikleri 

sağlayamaması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, üretimde kullanılan malzemelerde ve 
üretim yönteminde değişikliklere gidilerek farklı niteliklere sahip betonlar üretilmeye 
başlanmıştır. Bu tür betonlar özel beton olarak adlandırılıp, kullanım amaçlarına göre farklı 
yöntemlerle üretilirler. Hafif beton, ağır beton, püskürtme beton, lifli beton gibi özel beton 
türleri bulunmaktadır. Hafif beton, hafif agrega kullanılarak veya ince agrega kullanılmadan 
üretilen betondur. Kuru birim hacim ağırlığı 2000 kg/m3’ten düşüktür ve genellikle 300-1800 
kg/m3 arasında değişmektedir.  

Hafif betonun geçmişi 3000 yıl öncesine, İndus Vadisi uygarlığının şehirlerine kadar 
uzanmaktadır [1]. Ancak bilinen en ünlü hafif yapılar, Roma İmparatorluğu'ndan kalma 
Pantheon tapınağı ve Kolezyum'dur [2]. Isı izolasyonunda, suyun hızla drene olması gereken 
yerlerde kullanılabilirler. Hafif agrega kullanılarak üretilen hafif beton ise kullanılan agregaya 
bağlı olarak yalıtım veya yapısal amaçlı kullanılabilir. Normal beton agregaları nehir 
yataklarından çıkarılıp büyük bir enerji harcanarak kırılırken, hafif agregalar kaynaklarından 
çıkarılarak kullanılabilir [3]. Daha az enerji tüketen hafif beton yapımında doğal hafif 
agregaların kullanılması enerji tasarrufu sağlar ancak yapıların ısı yalıtımının yüksek olması 
enerji tasarrufu açısından büyük önem taşır [4]. Agregaların gözenekli yapıları ısı yalıtımı, ısıl 
kararlılık ve yangına dayanıklılık sağlar [5]. Hafif agrega kullanılarak üretilen yapısal hafif 
beton yapının zati ağırlığının azalmasını sağlayarak yapıya gelen yatay deprem yüklerinin 
azalmasını sağlar. Donatı miktarında, temel boyutlarında ve taşıyıcı elemanların boyutlarında 
azalma sağlar. Betonarme kalıba daha düşük bir basınç uyguladığı için kalıp ve iskele maliyetini 
düşürür. Düşük su/bağlayıcı oranına ihtiyaç duyulması, yapısal hafif beton için daha yüksek 
çimento gerektiği anlamına gelir. Bu durum maliyeti arttırmaktadır.  

Hafif beton üretiminde doğada bulunduğu gibi kullanılan ve ısıl işlemlerden geçen birçok 
farklı agrega kullanılmaktadır. Türkiye’nin, dünya rezervinin %15,8’ine sahip olduğu bilinen 
pomza kayacı hafif betonda sıklıkla kullanılan bir hafif agrega türüdür [6]. Volkanik patlamalar 
sonucunda lavların ani şekilde soğumasıyla oluşan pomzanın fiziksel özellikleri bulunduğu 
yere göre değişkenlik göstermektedir [7]. 

Bu çalışmada ince (0-6 mm) pomza agregası ve iri (0-12 mm) pomza agregası içeren yapısal 
hafif beton yapımında kullanılmaktadır. Literatürdeki hafif betonlardan farkı, tamamen pomza 
agregası kullanılarak yüksek dayanımlı hafif beton elde edilmesidir.  LC30, LC60, LC30UK, 
LC60UK betonları fiziksel özellikleri, basınç ve eğilme dayanımları, elastisite modülleri, 
aşınma dirençleri bakımından karşılaştırılmıştır ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

 

II. MALZEME ve METOT 

LC60 ve LC60UK hafif betonun Menderes yöresinden çıkartılan 0-6 mm pomza agregası ile 
üretilmiştir. LC30 ve LC30UK hafif betonu ise %60 0-6 mm pomza agregası, %40 0-12 mm 
pomza agregası kullanılarak üretilmiştir. Kullanılan agregalara ait görseller Şekil 1.’de 
gösterilmektedir.  
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Şekil  1. Kullanılan agregalar; a) 0-6 mm pomza, b) 0-12 mm pomza 

Kullanılan pomzaların bazı fiziksel özellikleri Tablo 1.’de gösterilmektedir. Agregaların 
özgül ağırlıkları ve su emme oranları TS EN 1097-6’ya göre belirlenmiştir. İnce (0-6 mm) 
pomza agregasının özgül ağırlığının iri (0-12 mm) pomza agregasından biraz fazla olduğu 
görülmektedir. LC60 betonunda Dmaks küçültülerek daha yüksek dayanımlara ulaşılması 
hedeflenmiştir. 

TABLO I. AGREGALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Agrega 
Kuru Özgül 

Ağırlık 
Doygun Kuru Yüzey Özgül 

Ağırlık 
Su Emme (%) 

0-6 mm Pomza 1,84 2,03 10,41 

0-12 mm Pomza 1,60 1,76 9,51 

 

Karışımlarda Soma Çimento’dan temin edilen CEM I. 42,5 tipi çimento kullanılmıştır. 
Kullanılan bağlayıcının fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2.’de gösterilmektedir. 

 
TABLO Ⅱ. ÇİMENTONUN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Fiziksel Özellikler 

Özgül Yüzey Alanı (cm2/g) 3954 
Özgül Ağırlık 3,1 
Priz başlangıcı (dk) 185 
Hacim genişlemesi (mm) 2 
28 Günlük Aktivite İndeksi (%) - 
28 Günlük Dayanım (MPa) 49,8 

Kimyasal Özellikler 

SiO2 (%) 19,79 
Al2O3 (%) 4,78 
Fe2O3 (%) 3,39 
CaO (%) 63,71 
MgO (%) 1,78 
Na2O (%) 0,32 
K2O (%) 0,78 
SO3 (%) 2,84 
Cl (%) 0,0089 
Kızdırma kaybı (%) 2,09 
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 Çalışmada su azaltıcı katkı olarak polikarboksilik eter esaslı BASF MasterGlenium ACE 
450 markalı akışkanlaştırıcı (su azaltıcı) kullanılmış, teknik özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. 
Akışkanlaştırıcı (su azaltıcı) miktarı, tüm karışımların hedef dayanımına ve uygun çökme 
değerlerine göre ön denemelerle belirlenmiştir. 

TABLO III. AKIŞKANLAŞTIRICININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Görünüm Kahverengi-sıvı 

Özgül Ağırlık (g/cm3) 1,069-1,109 

pH Değeri 5 

Alkali İçeriği (%) ≤3 

Klor İyon İçeriği (%) ≤0,1 

 

Tüm betonların karışım tasarımları agregaların stok nemine göre düzenlenmiştir. Tasarım 
hesapları yapılırken su azaltıcı katkıdan gelen %65 su karışım suyundan düşülmüştür. Pomza 
agregası, su emme değeri normal agregalardan yüksek bir agrega olması sebebiyle, TS EN 
1097-6 standardına göre 24 saatlik su emme yüzdeleri belirlendikten sonra, (ince pomza ve iri 
pomza için sırasıyla %10,41-%9,51) döküm yapılmadan önce 1 gün boyunca %50 su emme 
oranında doyurulmuştur [8]. Şekil 3.’te agregaların su emme yüzdelerinin belirlenmesi ve 
agregaların suyla doyurulması gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 3. İnce pomza agregasının; a) su emme ve özgül ağırlık oranının belirlenmesi, b) suyla 
doyurulması 

 
TABLO IV. LC30, LC60, LC30UK ve LC60UK KARIŞIM TASARIMI (*S/B, efektif su/bağlayıcı oranıdır) 

Malzeme (kg) 
Beton Türü 

LC30 LC60 LC30UK LC60UK 

*S/B 0,37 0,24 0,37 0,24 

Çimento (CEM I 42,5) 420 750 252 450 

UK 0 0 168 300 
Su 208 220 203 217 

0-6 mm Pomza  784 1056 766 982 
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0-12 mm Pomza  474 0 455 0 

Akışkanlaştırıcı 13,2 15 13,5 15 

Teorik BHA (kg/m3) 1899 2041 1858 1964 

 
LC30 ve LC30UK hafif betonun efektif su/bağlayıcı oranı 0,37, LC60 ve LC60UK hafif 

betonun efektif su/bağlayıcı oranı ise 0,24’tür. Çimento dozajı LC30 hafif betonda 420 kg, 
LC30UK betonda 252 kg, LC60 hafif betonda 750 kg, LC60UK betoda 450 kg kullanılmıştır. 
Su/bağlayıcı oranının 0,24 olması ve çimento dozajının yüksek olması LC60 ve LC60UK hafif 
betonun dayanımının 60 MPa seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. LC30UK ve LC60UK 
karışımlarında uçucu kül çimentonun %40’ı oranında kullanılmıştır. Karışımlarda kullanılan 
akışkanlaştırıcı (su azaltıcı) miktarları ön dökümler sırasında hedeflenen çökme değerine 
ulaşılacak şekilde belirlenmiştir. Pomza suyla doyurularak kullanılsa da karıştırma sürecinde 
karışım suyunu ve akışkanlaştırıcıyı (su azaltıcı) emmeye meyillidir, bu da karışımın çökme 
kaybı yaşamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple akışkanlaştırıcı miktarları normal betonlarda 
kullanılandan daha fazla kullanılmıştır ve hafif betonun çökme değerleri LC30 için 160 mm, 
LC30UK için 100 mm, LC60 için 135 mm, LC60UK için 90 mm bulunmuştur. Karışım 
tasarımlarında hesaplanan teorik birim hacim ağırlık LC30 ve LC60 için sırasıyla 1,899 ve 
2,041 kg/m3, LC30UK ve LC60UK için sırasıyla 1,858 ve 1,964 kg/m3’tür. Karışımların taze 
hal özellikleri Tablo 5.’te gösterilmiştir. Yüksek dayanımlı betonların hava içeriği normal 
dayanımlı betonlardan biraz daha yüksektir. Karışımlarda kullanılan uçucu külün hava içeriğini 
normal dayanımlı betonlarda etkilemediği, yüksek dayanımlı betonlarda düşürdüğü 
gözlemlenmiştir. 90 günlük kuru yüzey doygun birim hacim ağırlık değerlerine bakıldığında 
birim hacim ağırlıklar arasında büyük bir fark görülmediği, kuru birim hacim ağırlık 
değerlerinin ise azaldığı  gözlemlenmiştir (Şekil 4.). Bunun sebebi pomza agregasının kapalı ve 
açık boşluklarının fazla olması olarak yorumlanmıştır [9].  

TABLO V. BETONLARIN TAZE HAL ÖZELLİKLERİ 
Beton 
Türü 

Çökme 
(mm) 

Beton Sıcaklığı 
(℃) 

Hava Sıcaklığı 
(℃) 

Taze Birim Hacim Ağırlık 
(kg/cm3) 

Hava İçeriği 
(%) 

LC30 160  28  28  1,843  3,3 

LC60  135  28  28  1,994  5,5 

LC30UK 100  28  24  1,812  3,3 

LC60UK  90  30  30  1,906  3,7 
 

 
TABLO VI. BETONLARIN KURU YÜZEY DOYGUN VE KURU BİRİM HACİM AĞIRLIKLARI 

Beton 
Türü 

Kuru Yüzey Doygun (KYD) Birim Hacim Ağırlık 
(kg/cm3) 

Kuru Birim Hacim Ağırlık 
(kg/cm3) 

LC30 1,887 1,685 

LC60 1,980 1,794 

LC30UK 1,865 1,671 

LC60UK 1,938 1,746 

 

454



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

 

Şekil 4. Karışımların farklı koşullardaki birim hacim ağırlık değerleri 

 

75 x 75 x 305 mm prizma şeklinde alınan numuneler laboratuvar ortamında 24 saat kalıp 
içinde kapalı olarak bekletildikten sonra kırım gününe kadar 20 ± 2 ℃ sıcaklıkta su küründe 
bekletilmiştir. 90 gün basınç dayanımı sonuçları Şekil 5.’te gösterilmektedir. LC30 beton 48,70 
MPa, LC30UK beton 40,73 MPa dayanıma ulaşmıştır. LC60 beton 73,20 MPa, LC60UK beton 
66,30 MPa dayanıma ulaşmıştır. Sonuçlara bakıldığı zaman uçucu kül kullanılan ve 
kullanılmayan betonların basınç dayanımlarının benzer olduğu, çimento yerine UK ikame 
edilebileceği görülmektedir. Uçucu kül termik santral atıklarının depolanmasıyla elde 
edilmektedir, kullanımı atıkların değerlendirilmesini sağladığı için çevre kirliliğinin 
azaltılmasına katkı sağlamaktadır [10]. Uçucu külün puzolanik aktivitesi yüksek olduğu için, 
çimento yerine ikame edilebilir ve çimento kullanımından tasarruf edilmesi sağlanabilir [11]. 
Uçucu kül kullanımı erken yaşlarda dayanımı azaltsa da ilerleyen yaşlarda dayanıma pozitif 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca uçucu kül taze betonda işlenebilirliği arttırır, terlemeyi azaltır [12]. 
Bu sayede su ihtiyacı azalmaktadır. Sertleşmiş betonda ise aşınma direncini arttırır ve su 
geçirimliliğini azaltır. Burada çimento yerine %40 UK ikamesi ile sadece çimento içeren 
karışımlarla kıyaslanabilir sonuçlar elde dilmiştir. UK ile önemli mertebede çimento tasarrufu 
yapısal hafif betonda da sağlanmıştır.  

 

Şekil 5. Karışımların 90 günlük basınç dayanımları 
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Elastisite modülü deneyi 150 x 300 mm silindir numunelere 90 gün kür sonrası 
uygulanmıştır. Karışımlar arasında en yüksek elastisite modülüne sahip beton LC60UK iken, 
en düşük elastisite modülüne sahip beton LC30 ve LC30UK’dır. Elastisite modülü, LC30 
karışımlarında normal betona göre düşüş göstermiştir. Hafif agregalı betonlarda Elastisite 
modülünün normal betonlara kıyasla önemli mertebede azaldığı bilinmektedir.  

 

Şekil 6. Karışımların 90 günlük elastisite modülü 

Karışımların basınç dayanımı ile elastisite modülü ilişkisi Şekil 7.’de gösterilmektedir. 
Basınç dayanımı arttıkça elastisite modülü de artmaktadır.  

 
 

Şekil 7. Karışımların basınç dayanımı-elastisite modülü ilişkisi 

Beton tasarımında mekanik özellikler geliştirildiği kadar durabilite özellikleri de 
geliştirilmelidir. Betonun iç ve dış etmenlerle bozulması betonun kullanım ömrünü 
azaltmaktadır. Donma-çözülme, yüksek sıcaklık, ıslanma-kuruma, aşınma gibi fiziksel 
etmenler beton yüzeyinde ve içinde çatlakların oluşmasına yol açmaktadır [13]. Aşınma, 
betonda en sık görülen bozulma türlerinden biridir ve diğer kimyasal bozulmaların ilerlemesine 
neden olabilir. Aşınma direnci betonun su/bağlayıcı oranına, agreganın basınç dayanımına, 
betonun boşluk oranına ve mekanik özelliklerine bağlıdır [14]. Şekil 8.’de karışımların Böhme 
aşınma deneyi sonuçları hacim kaybı cinsinden gösterilmektedir. LC30 ve LC30UK’nın hacim 
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kaybı LC60 ve LC60UK betonlarından daha fazla olmaktadır. Bunun sebebi su/bağlayıcı 
oranının LC60 karışımlarında daha düşük olması, beton yoğunluğunun ve çimento dozajının 
fazla olmasıdır [15]. LC60 hafif betonunda %40 uçucu kül ikameli karışımların da aşınma 
direnci uçucu kül olmayan karışımlardan daha yüksektir. Pomza agregası boşluklu olmasına 
ragmen SiO2 içeriği zengin sert bir agregadır. Pomza agregalı hafif betonun arayüzey dayanımı 
normal betona kıyasla daha yüksektir [16]. LC30 ve LC60 betonun karışım suyu miktarının az 
olması da aşınma direncini arttırmaktadır. Bu nedenle aşınma direncinde normal betondan daha 
iyi sonuçlar elde edilmiştir [17].  

 

Şekil 8. Karışımların aşınma direnci deneyi sonuçları 

Karışımların basınç dayanımı ile aşınma direnci ilişkisi Şekil 9.’da gösterilmektedir. Basınç 
dayanımları ile hacim kaybı arasında direkt bir ilişki görülmemiştir, Ancak normal dayanımlı 
ile yüksek dayanımlı karışımlar arasındaki basınç dayanımı farkı hacim kaybında da 
görülmektedir. Su/bağlayıcı oranının daha düşük olduğu LC60 karışımlarında basınç dayanımı 
artışına paralel aşınma direnci de artmıştır.  

 

 

Şekil 9. Karışımların aşınma direnci-basınç dayanımı ilişkisi 
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Karışımların elastisite modülü ile aşınma direnci ilişkisi Şekil 10.’da gösterilmektedir. Genel 
olarak elastisite modülünün artışıyla aşınma direnci artışı paraleldir. 

 
Şekil 10. Karışımların aşınma direnci-elastisite modülü ilişkisi 

III. SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda, agrega olarak 0-6 mm pomza agregası kullanılarak yüksek 
performanslı hafif beton üretilebileceği, 0-6 mm ve 0-12 mm pomza agregası kullanılarak 
yapısal hafif beton üretilebileceği belirlenmiştir. İki beton türü de normal betonla 
kıyaslandığında daha az ölü yüke sahiptir, bu da kalıp ve işçilik maliyetlerinin azalmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca ölü yükün azalması, yatay deprem yüklerinin azalmasını sağlamaktadır. 
Türkiye’de başlıca İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde olmak üzere 
yaklaşık 3 milyar m3 pomza rezervi bulunmaktadır [18]. Kaynakların verimli kullanımı 
açısından pomzanın hafif beton üretiminde kullanımının yaygınlaştırılması önemlidir. 
Karışımların basınç dayanımları Menderes yöresi pomzası ile üretilen hafif betonların yapısal 
amaçlarla kullanılabileceğini göstermektedir, hafif agregalı betonların elastisite modülü de 
düşüktür. Aşınma direncine bakıldığında, pomza agregalı hafif betonların aşınma direncinin 
normal betonun aşınma direncine yakın veya daha iyi olduğu söylenebilir. Yapısal hafif 
betonlar betonarmenin yanısıra dış cephe kaplamaları vb. prefabrike eleman üretiminde 
kullanılabilmektedir. Çimento yerine UK ikamesi ile yapısal hafif betonlarda önemli miktarda 
çimento tasarrufu yapılabileceği görülmüştür.  

IV. TEŞEKKÜR 

Bu bildiri, “Deniz Ortamında Farklı Beton Türlerinin Donatı Korozyonu Performansları ile 
Korozyon Önleme Etkinliklerinin Araştırılarak Betonarme Elemanların Deprem Güvenliğinin 
Artırılması” başlıklı devam eden 121R042 numaralı TÜBİTAK-1001 projesi ile desteklenmiş 
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Abstract: In recent years, e-commerce shopping habits have been steadily increasing day by 
day with the widespread use of the internet. Due to the wide selection of goods and competitive 
pricing offered by online shopping platforms, many people prefer to shop online. However, 
many problematic products, such as counterfeit, missing materials, or defective products, are 
sold on online shopping platforms. This poses a vast trading risk for users. Their decision-
making process will be sped up by reading customer reviews of the relevant products and 
services, allowing them to buy high-quality goods. This study suggests a system that uses 
machine learning algorithms to categorize Amazon customer reviews as positive or negative to 
benefit product manufacturers and consumers. Each preprocessed comment is vectorized using 
the Word2Vec word vector generator before being fed as input to the models for machine 
learning training. The machine learning models used in the proposed system—Support Vector 
Machine (SVM), Naive Bayes (NB), and Linear Regression (LR)—were tested on a test dataset 
after being trained on a training dataset with preprocessing steps. The SVM machine learning 
algorithm had the highest accuracy performance in the experimental results, scoring 87.57%. 
Customers will take less risk when shopping because the proposed model allows them to 
examine negative product reviews more thoroughly before buying a new product. 

Keywords: Machine Learning, Sentiment Analysis, Customer Reviews, Word2Vec 

I. INTRODUCTION 
Thanks to modern technology, it is now possible to access the product online at anytime and 

anywhere in the world [1]. One of the biggest online retailers in the world is Amazon. When 
shopping online, customers frequently read product reviews before making a purchase. These 
reviews are crucial for giving prospective buyers of the products information. This study uses 
machine learning algorithms to categorize Amazon customer reviews as positive or negative. 

Sentiment analysis, also known as opinion mining, is a science that aims to extract 
subjective information from texts, such as the reader's thoughts, ideas, feelings, and attitudes 
[2]. With sentiment analysis, the emotive words are removed from the texts, and the analyzed 
text's positive, negative, or neutral status is examined and analyzed [3]. In this regard, 
sentiment analysis studies have a broad range of applications. The decision of the people who 
will watch the movie to watch it according to the previous comments, the preliminary market 
research of a new product for companies, how a decision to be taken for a community will 
react positively or negatively, determining the general attitudes or psychological effects of the 
society in the face of any event, and so on. However, the size of the data sets that can now be 
accessed and analyzed using the expanding internet technology is too large to be looked at 
one at a time. As a result, sentiment analysis is now a crucial and extensively researched topic 
in text mining and machine learning. 
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A subset of artificial intelligence known as machine learning (ML) builds models for issues 
using information gathered from the outside world. Machine learning techniques employ both 
supervised and unsupervised learning techniques. The three main categories under which 
machine learning-based approaches are examined are supervised, semi-supervised, and 
unsupervised methods [4]. It can also be utilized as unsupervised, unsupervised, unsupervised, 
and semi-supervised learning, which can also be utilized as semi-supervised or semi-
supervised learning [5]. 

Bo and Lee [6] proposed a machine learning-based system that shows that subjective 
sentences have higher information potential after parsing the sentences in the content of a 
document written in English as subjective or objective. Alec, Bhayani, and Huang [7] 
proposed an emotion classification model that utilizes remote supervised learning to 
categorize tweets as positive or negative using the tweet data set gathered on the social media 
platform Twitter. In their studies, the authors tested the data set as a bi-gram and a unigram. 
Joshi and Tekchandan [8] used Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes, and Maximum 
Entropy techniques to compare Twitter movie comments. Ravi and Movassate [9] used two 
Naive Bayes 1-gram models, a Naive Bayes 2-gram model, and a Maximum Entropy model 
to categorize tweets. 

When the literature is examined, it is found that many studies perform sentiment analysis 
on Amazon product reviews using machine learning-based methods. For sentiment analysis 
on Amazon product reviews, Wanliang, Wang, and Xu [10] assessed the prediction 
performances of Naive Bayes, SVM, and KNN and updated neural network classifiers. The 
effectiveness of Naive Bayes, SVM, and the ensemble approach for sentiment analysis on 
Amazon product reviews was assessed by Jayakumar and Kalivaradhan [3]. Patei, Chheda, 
and Gawande [11] proposed a system based on Nave Bayes, Maximum Entropy, and SVM 
machine learning algorithms was proposed to evaluate service and product reviews separately 
for Amazon product evaluation and to categorize the sentiments of comments. 

 
II. MATERIALS AND METHOD 

This study aims to classify the comments made to the products on the world-famous 
Amazon online shopping platform as positive or negative by machine learning algorithms 
according to their content. For this purpose, first of all, user comments were preprocessed. 
Each preprocessed comment is then vectorized using the Word2Vec word vector generator 
and fed as input to the machine learning models for training. Finally, support Vector Machine 
(SVM), Naive Bayes (NB), and Logistic Regression (LR) methods, which are machine 
learning algorithms, were used in the study to compare classification performance results. 
Figure 1 provides the general framework for this study. 
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Word2Vec Feature 
Extraction

Word 
Embedding

Data Splitting
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Trainining ML 
Classifiers

Testing ML 
Classifier

Evaluation 
Paramaters

 
Figure 1. The General Framework of this Study 
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A. Dataset and Pre-processing 

The data set (Amazon Fine Food Reviews) containing amazon customer reviews drawn from 
Kaggle [12], one of the online data-sharing platforms consisting of data scientists and machine 
learning practitioners, was used. The data set used consists of 568,454 rows and 10 columns. 
Other columns have been deleted except for the user comments and Scores columns. The 
dataset used is the raw dataset. Unnecessary words, characters, etc., are needed to perform 
sentiment analysis and classification on the raw data set. Due to its subject matter, it will take 
much time and have a bad effect on the accuracy of the experimental results. The raw data set 
underwent initial preprocessing for each of these reasons. Figure 1 depicts the preprocessing 
steps. There were still 324,271 user comments after the preprocessing steps. Positive comments 
account for 277,132, while negative comments account for 47139. 

 

Raw Dataset

Data Cleaning

Remove Stop Words

Convert To Lower Case Comments

Remove Punctations

Tokenizations

Stemming

Remove Irrevelant Content 

Duplicate Removal  
Figure 2. The Data Cleaning steps 

B. Word2Vec  

The Word2Vec word embedding method was used to turn user comments into numerical data 
for classification. Vectorial representations of word meanings are known as word embeddings 
[13]. In a large space, word representations are arranged with similar word embeddings close 
together and dissimilar word embeddings far apart. A word embedding technique called 
Word2vec [14] enables words to be vectorized by their usage and meaning. It creates vectors 
close to words with related meanings, that fit into the same category, or that are frequently used 
in conjunction. Word2vec provides vectorial calculation of word spacing. The Word2vec 
method simplifies calculating the similarities between words and identifying the word lists most 
similar to a given the word. It is a technique based on the presumption that words used in 
comparative contexts, such as numerous articles with similar topics, will have similar meanings. 
The input layer, hidden layer, and output layer are the three layers that make up the Word2Vec 
neural network model. Based on Word2vec, two different architectures are used CBOW 
(Continous Bag of Words) and Skip-Gram [15]. Figure 3 represents the basic architectures of 
the CBOW and Skip-Gram Word2Vec models. 
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C. Used ML Classification Algorithms 

Three different classifications were used in this study to analyze the sentiment of user comments 
on Amazon. These machine learning algorithms are SVM, NB, and LR. 
 
Support Vector Machine (SVM): A feature field, a finite-dimensional vector field whose each 
dimension represents the "property" of a specific object, is created by a Support Vector Machine 
to model the situation. It is a binary classification method that forecasts the best hyperplane in 
an N-dimensional space using the training dataset [17]. 
 
Naive Bayes (NB): NB is one of the machine learning algorithms for Bayesian text classification 
that is the simplest, clear, and widely applicable. This method can be used to calculate the 
likelihood that a sample belongs to the class value of the target attribute [18]. 
 
Lojistik Regresyon (LR): A statistical technique for forecasting binary classes is logistic 
regression. The probability of an outcome with only two possible values is predicted by logistic 
regression. Then, based on using one or more predictors, the prediction is made (numerical and 
categorical). For values that can be expressed using a binary system, such as yes/no, or yes/no, 
linear regression is inappropriate. A logistic curve with values between 0 and 1 results from 
logistic regression [19]. 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

In this study, 324,271 preprocessed user comments obtained after preprocessing steps were 
used to be used in experiments. Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes (NB), and 
Logistic Regression (LR) classification algorithms were used with machine learning methods. 
Preprocessing procedures were used before the data set's training and classification process. 
The text containing the comments was processed and then transformed into numerical data 
using the Word2Vec method. 80% of the data set was used for training and 20% for testing in 
each classification algorithm. Four different performance scales were employed to assess the 
performance of machine learning models. The frequently used evaluation criteria, "Accuracy, 
Precision, Recall, and F1-score," are used in this study.  

Figure 4 compares the effectiveness of machine learning models for automatically 
classifying product reviews on the Amazon online marketplace as positive or negative. The 
SVM classifier achieved the best performance, as shown in Figure 4, with a score of 87.57%. 
The LR classifier achieved the highest accuracy performance in second place. 

 

 
Figure 3. The basic architectures of CBOW and Skip-Gram models [16]. 
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Figure 4. Analysis of Machine Learning Classifiers' Performance 
 

CONCLUSION 
This study conducted a sentiment analysis study on the dataset containing Amazon customer 

comments on the world-famous Amazon online shopping platform on Kaggle, using various 
machine learning techniques. For this purpose, first of all, user comments were preprocessed. 
Then, for training the machine learning models, each preprocessed comment is vectorized with 
the Word2Vec word vector generator and given as input to the models. Support Vector Machine 
(SVM), Naive Bayes (NB), and Linear Regression (LR) methods, which are among the 
classification algorithms frequently used in machine learning, were used; The performance 
comparison of the relevant classifiers was made according to the model performance criteria. 
When these performance criteria are examined, the highest performance is obtained from 
Support vector machines and the secondly from Linear regression. 

SVM, a machine learning classifier trained using the training dataset, outperformed LR 
(85.03%) with an accuracy rate of 87.57% on the test dataset. Deep learning classifier models 
are anticipated to be proposed in the future. 
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Abstract: Magnetic gears contribute energy conversion efficiency through torque transmission 
between the rotating mechanisms. These mechanisms are able to balance the power and 
transmission based on various configurations consisting of system parameters. In this paper, 
the use of bulk shape high temperature superconductor in magnetic gear is analyzed. Various 
formulations applied on the gear parameters consisting of torques and speeds are examined.  
The results indicate that the superconductor successfully functions as a field modulator. The 
superconducting gear system performance is discussed with referenced to the conventional 
magnetic gears having the ferromagnetic pole pieces. 

Keywords: Magnetic Gear System, HTS, Sigma Model, tanh Model 

I. INTRODUCTION 

The concept of energy has a critical importance and role when considered universally. 
Energy in its most classical form; defined as the ability to do work. The production and 
consumption of this ability is handled optimally. When the concept of energy is derived from 
different angles, concepts such as power and moment are encountered. When these concepts 
are examined in terms of size, appropriate techniques in calculations are researched by scientific 
circles and relevant developments are published. 

Some of the problems encountered in today's energy-related world are energy consumption 
and energy efficiency. Because the energy produced causes some conditions and some balances 
to change and this change to be negative from time to time. High pricing and cost, climate and 
environmental problems, pollution, and depletion of natural resources; In addition, the increase 
in the consumption rate of related resources is among the problems encountered. Energy 
efficiency is the reduction of energy consumption per unit or amount of product without causing 
a decrease in the standard of living and service quality in buildings, and the quality and quantity 
of production in industrial enterprises [1-3]. Based on this definition, the optimum approach 
gains great importance in terms of both energy consumption and energy efficiency. 

In this study, various magnetic gear structures are analyzed. In this context, the calculation 
of torques and power magnitudes are considered. Magnetic gears are primarily one of the types 
of electromagnetic tools and they do require the analysis governed by electromagnetic 
computation provided by finite element method. According to the working principle of the 
magnetic gears the power transmission between the component with high-speed value and low 
torque value and the component with high torque value and low speed value. Thus, the balance 
of power and transmission must be maintained. The electromagnetic analysis focus on how the 
balance in magnetic gears are improved. Superconducting component introduction is one of the 
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proposed ways of increasing the efficiency of the magnetic gears. However, the studies related 
to superconducting magnetic gears are prone to validations with real applications. This study is 
intended to contribute superconducting bulk in modulation regions of the gear structure. The 
study is organized as follow: first the interaction between magnetic field distribution due to 
permanent magnets are introduced. Then the conventional magnetic gear is analyzed in terms 
of given structures with comparative approach with the use of superconductor. 

II. SAMPLE STRUCTURE OF MAGNETIC GEAR  

In magnetic gear structures, generally high magnetic flux providing permanent magnets are 
preferred as the source of magnetism in order to observe the efficiency and moment 
performance. These magnetic materials are in the hard magnetic materials class, and they have 
high stability against demagnetization [4]. Figure 1 shows two permanent magnet interaction. 
According to figure 1, cubic shape permanent magnets are used, and one side of the cubic 
magnets are 10 mm. Their remanent flux density value is 1.4 T. 

 

Figure 1. Magnetic flux density profile between two permanent magnets. 
 

The modeling structure of the magnetic gear is given in COMSOL in figure 2. In this 
configuration, the outer rotor is called the low-speed rotor while the inner rotor is called the 
high-speed rotor. The related geometry is the example of the application gallery numbered 
14583 on the website of the COMSOL Multiphysics program [5]; The rotation ratio of the 
relevant magnetic gear is determined as 5:2.  
 

 
Figure 2. Magnetic gear template from COMSOL. 
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This rate; in line with the information in table I, 10 pole pairs on the outer rotor and obtained 
by using 4 pole pairs on the inner rotor. In the stator layer, 7 stationary steel-air couple. The 
reason for including this configuration in the thesis work; COMSOL Multiphysics Contributing 
to the fundamental basis of the study and program use on the website the expectation of being 
found. Inner and outer rotors as the rotating layer; stationary steel poles of the flux path It is 
assigned by contributing to the creation and transmission of torque. In figure 2, together with 
the parameters values used in the creation of the geometry table 1. 

TABLE I. Geometric parameters of the magnetic gear system in figure 2. 
Definitons Measurement[mm] 
Length of rotor 100 
Airgap in inner rotor 2 
Airgap in outer rotor 2 
Shaft radius of inner rotor 5 
Yoke thickness of inner rotor 13 
Yoke thickness of outer rotor 9 
Magnet thickness of inner rotor 
Magnet thickness of outer rotor 
Pole thickness of Stator 
Outer radius of inner rotor 
Inner radius of stator 
Outer radius of stator 
Outer radius of outer rotor 
Outer rotor pole pairs 
Outer rotor pole pairs 
Inner rotor pole pairs 

6 
6 
15 
24 
26 
41 
43 
58 
10 
4 

 
There are two basic components for deriving mathematical expressions of magnetic gear 

structures. is needed. These are expressions of magnetic potential and permeability. are 
functions with angle parameters. The magnetic potential expression is included in equation 1. 
takes [6]. 

0
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( ) cos( ( ))r i m m
i

F f ip  




                                                                                                                 (1) 

 
According to equation 1, pm can be represented as pole-pair number, θm0 can be represented 

as angular position of permanent magnets and fi can be represented as Fourier coefficient of 
harmonics component. Two different scenarios will be implemented in this model. In both 
scenarios, the presence of superconductor is modeled in the stator ring, which acts as a 
modulation between the two rotors. 

First, Sigma(rho) model that can be derived E-J power relation. According to equation 2; is 
the resistivity, JC (B) can be represented as critical current density that function of magnetic 
flux density[B] and its interpolating data table can be used in simulation system. EC can be 
represented as critical electric field and can be adopted as 1×10-4 V/m; n is the exponential 
parameter and can be adopted as integer type such as 21. In the finite element modeling, an 
additional finite resistivity ρ0 may be necessity since algorithm stability may have been required 
[6-8]. 
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Second is tanh model in superconductivity. The relation can be built between derivation of 
magnetic potential and EC critical electric field. According to equation 3-4; JC can be 
represented as critical current density; AZ can be represented as magnetic potential and EC can 
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be represented as critical electric field and can be adopted as 1×10-4 V/m. EZ is negative partial 
derivation of magnetic potential [9]. JC0 is represented as fitting parameter and can be adopted 
2.3455×104 A/cm2. 
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III. SIMULATION RESULTS OF MAGNETIC GEAR  

In this part, there are three outputs can be analyzed. First, the results of the two-dimensional 
classical magnetic gear structure in the application gallery on the COMSOL Multiphysics site 
are available. These results are in the form of magnetic flux distribution and axial moment 
graphs and are given in figure 3 and figure 4, respectively. 

 
Figure 3. Magnetic flux density distribution of the geometry of the COMSOL gallery. 

 
Figure 4. Magnetic flux density distribution of the geometry of the COMSOL gallery. 

While obtaining the magnetic flux density graph in figure 3, Halbach array was used. 
According to figure 4, it is seen that the axial torque values obtained from the outer rotor 
oscillate between -13 and -14 values, while the axial torque values obtained from the inner rotor 
oscillate between -5 and -6 values. The superconductor model was studied on this geometry. 
Two perspectives will be used while creating the relevant model. The first of these is the sigma 
superconductor model; the other is the tanh superconductor model. 

Second is analysis of sigma model. Two different scenarios will be implemented in this 
model. In both scenarios, the presence of superconductor is modeled in the stator ring, which 
acts as a modulation between the two rotors. In the first scenario, the superconductor is modeled 
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with the ferromagnetic material steel, while in the second scenario, it is modeled with the 
diamagnetic material air. While the visuals in figure 5 and figure 6 are related to the 1st 
scenario; The visuals in figure 7 and figure 8 are related to the second scenario. 

 
Figure 5. Axial moment graph obtained from scenario 1 in sigma model. 

 

 
Figure 6. Magnetic flux density distribution obtained from scenario 1 in sigma model. 

 

Figure 7. Axial moment graph obtained from scenario 2 in sigma model. 
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Figure 8. Magnetic flux density distribution obtained from scenario 2 in sigma model. 

The visuals seen in both figure 7 and figure 8 show that the amount of oscillation increased 
when compared to figure 5; On the other hand, it is observed that the oscillation frequency 
decreases. Analysis time of the magnetic gear to which the Sigma superconductor model is 
doped; It has been determined that the model with the image in figure 5 is longer compared to 
the analysis time. For example, the analysis time of superconducting sigma doped files took 
about 17 hours. Analysis of the classic file from COMSOL Multiphysics took about 17 minutes. 

Third is analysis of tanh model. In this model, only one scenario was applied. With the help 
of the "External Current Density" block in Physics, the tanh model was introduced to the 
relevant domains in the program. 

 
 

Figure 9. Magnetic flux density distribution obtained from tanh model. 
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Figure 10. Magnetic flux density distribution obtained from tanh model. 

 
When the visuals seen in both figure 9 and figure 10 are compared with figure 5, it is seen 

that the amount of oscillation increased; On the other hand, it is observed that the oscillation 
frequency decreases. However, when an additional analysis was made with the magnetic gear 
to which the sigma superconductor model was added, it was observed that the moment value 
decreased. It has been determined that the analysis time is shorter than the analysis time of the 
sigma superconductor model. 

IV. CONCLUSIONS 

This study was focused on analysis related to of the use of bulk HTS on the magnetic gears 
as a modulator in pole pieces. In this context, the magnetic gear parameters consisting of torques 
and speeds are examined. Superconductor doped studies are examined in two parts as tanh and 
sigma models. Considering the outer rotor, as a result of the analysis made on the sigma model, 
the maximum value of 40 was reached, while the maximum value obtained in the tanh model 
was reflected as 5. It can be noted that the oscillation amounts are approximately equal in both 
models. The results also indicate that further improvement can be achieved. 
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Özet: Kadınların genellikle çalışma hayatında geri planda kaldığı görülmektedir. Bunda 
kadınların çalışmasına yönelik tutumlar, medeni durum, eşin eğitim düzeyi gibi sosyo-kültürel 
özellikler; kırdan kente göç, ücret eşitsizliği gibi sosyo-ekonomik faktörler; ailedeki çocuk 
sayısı ve çocukların yaş grubu aralıkları, kadının eğitim durumu gibi demografik özellikler rol 
oynamaktadır. Kadının annelik vasfının ön planda olması, kadının çocuk doğurup sağlıklı bir 
şekilde büyütmek, ev işlerinden sorumlu olmak gibi sorumluluklarının olması da etkilidir. 
Günümüzde kadınların çalışma hayatına aktif katılımı için gerekli birçok düzenleme 
bulunmaktadır. Bunlardan biri de her ne kadar kadınlara özel ortaya çıkmış olmasa da esnek 
çalışma uygulamalarıdır. Küreselleşme ile şirketlerin rekabetlerinin artması ve yeni teknolojik 
gelişmelerin hızlanması, yeni çalışma modellerinin ortaya çıkmasına, sektörel yapıdaki 
değişime yol açmış ve çalışma sürelerinde esneklik uygulamalarını beraberinde getirmiştir. 
Esnek çalışma uygulamalarından uzaktan çalışma çok eski zamanlardan beri hayatımızda var 
olmasına karşın, özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte zorunlu olarak işletmelerin devreye 
soktuğu bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştır. Uzaktan çalışma, işverenler ve çalışanlar 
açısından pek çok önemli avantajı içinde barındırırken, bir o kadar da dezavantajlı durumu 
barındırmaktadır. Genelde uzaktan çalışmanın daha çok kadınlar tarafından tercih edilmekte 
olduğu bilinmektedir. Ancak, pandemiyle birlikte aslında bu durumun tartışılır olduğu 
görülmüştür. Özellikle küçük çocuğa sahip annelerin bu süreçte çok zorlandığı ve yıpratıcı bir 
süreç geçirdikleri gözlenmiştir. Bu çalışmada da bu perspektiften uzaktan çalışmanın kadın 
istihdamı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Özellikle COVID-19 sürecinde kadınların uzaktan 
çalışmayla ilgili karşılaştıkları sorunlara değinilmiş ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, Esnek çalışma, Uzaktan çalışma. 

Abstract: It is seen that women generally stay in the background in working life. In this, socio-
cultural characteristics such as attitudes towards women's work, marital status, education level 
of the spouse; socio-economic factors such as rural-urban migration, wage inequality; 
demographic features such as the number of children in the family and the age range of the 
children, the education level of the woman play a role. It is also effective that the woman's 
motherhood is at the forefront, that the woman has responsibilities such as giving birth and 
raising children in a healthy way, being responsible for housework. Today, there are many 
regulations necessary for the active participation of women in working life. One of them is 
flexible working practices, although they are not exclusively for women. The increase in the 
competition of companies with globalization and the acceleration of new technological 
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developments have brought about the emergence of new working models, changes in the 
sectoral structure and flexibility in working times. Although remote working, which is one of 
the flexible working applications, has been in our lives since ancient times, it is an application 
that businesses have put into action, especially with the COVID-19 pandemic. While remote 
working has many important advantages for employers and employees, it also has 
disadvantages. It is known that remote working is generally preferred by women. However, 
with the pandemic, it has been seen that this situation is debatable. It has been observed that 
especially mothers with small children have a very difficult and wearing process in this process. 
In this study, the effects of remote work on women's employment were examined from this 
perspective. Especially during the COVID-19 process, the problems faced by women regarding 
remote work were mentioned and suggestions were presented. 

Keywords: Women employment, Flexible working, Remote working. 

I. GİRİŞ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi, kadın istihdamı açısından bir dönüm noktası 
olmuştur. Daha önceleri ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar, devrimle beraber ücretli 
olarak çalışmaya başlamışlardır. O dönemde kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesi nedeniyle 
işletmeler tarafından daha çok tercih edilmesi, kadın istihdamını artırıcı etki oluşturmuştur. 
Devrim sonrası dönemde, uzun zaman kadın istihdamında çok önemli değişiklikler olmasa da 
1970’lerden sonra yeni teknolojik gelişmelerin ortaya çıkması ve sonrasındaki süreçte çok 
uluslu şirketlerin artmasıyla küreselleşmenin hızlanması ve beraberinde şirketlerin bu ortamda 
rekabetlerinin artması sonucu bir takım değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Kadınların 
eğitim seviyelerinin artması, doğurganlık oranlarının düşmesi gibi nedenler, sanayi sektöründen 
hizmet sektörüne geçişte kadınların formel sektörlerde çalışabileceğini ve buna ihtiyaç 
olduğunu göstermiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle işgücü istihdamında mekâna 
bağlı çalışma anlayışı değişim göstermiştir. Kadın istihdamını artırmaya yönelik 
uygulamalardan biri olarak esnek istihdam modelleri daha yaygın uygulanmaya başlamıştır.  

Bu modellerden uzaktan çalışma ise zaten hayatımızda uzun zamandır var olan bir uygulama 
olmasına rağmen asıl önem kazanması COVID-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına alarak, 
pandemiye dönüşmesiyle olmuştur. Pandemi uzaktan çalışmayı herkes için zorunlu kılmış, 
bulaşın artmaması için çalışma ortamlarından uzak kalınması gerekmiştir. Uzaktan çalışma, 
belirli bir mekâna bağlı olmaya gerek olmaması, kendine, evine ve çevresine daha çok zaman 
ayırabilmesi açısından kadınlar tarafından daha çok tercih edilen bir çalışma şekli olduğundan 
kadın istihdamı açısından olumlu etkileri bunulmakta da olsa, bazı olumsuzlukları da 
beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak kadın istihdamını artırıcı öneriler üzerinde durulmuştur. Ardından 
bunlardan biri olan uzaktan çalışmanın kadın istihdamı üzerindeki etkilerinden bahsedilmiş, 
geçmişten günümüze uzaktan çalışmanın kadın istihdamındaki yeri ve önemi, uzaktan 
çalışmanın kadın istihdamı üzerinde avantajları ve dezavantajları ve COVID-19 süreciyle 
uzaktan çalışmanın kadın istihdamına etkileri incelenmiştir. 

 
II. KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 

Kadın istihdamını artırmaya yönelik önerileri yedi başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar; 
toplumsal cinsiyet ve ücret eşitliğinin sağlanması, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, işe 
alma ve yerleştirme sürecinde işlem eşitliği, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve mesleki 
eğitimin artırılması, kadınların sosyal haklardan yararlandırılmasının sağlanması, işyerinde 
cinsel ve duygusal tacizin önlenmesi konusunda çözüm önerileri ve uzaktan çalışmadır. 
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a) Toplumsal Cinsiyet ve Ücret Eşitliğinin Sağlanması 

Kadınların işgücü piyasasına katılma önündeki engellerden biri olan, toplumdaki ‘kadın 
işleri’ ve ‘erkek işleri’ algısı kadınların sadece belli meslek gruplarında ilerlemelerine, daha üst 
pozisyonlarda daha yüksek ücretlerle çalışmaları önünde engel oluşturmaktadır. Bu toplumsal 
algının ortadan kaldırılması için gerekli bilinçlendirme kampanyaları yapılmalı ve bu işlerde 
çalışan kadınlara gerekli teşvikler verilmelidir [1]. Toplumsal cinsiyet algısı değişirse kadın 
erkek arasındaki ücret eşitliğinin de sağlanması mümkün olabilecektir. 

Kadın istihdamını artırmaya yönelik yasal düzenlemelerle birlikte politikalara da yer 
verilmelidir. Bu konuda toplumsal cinsiyet bakış açısını içeren, aktif istihdam politikalarının 
içinde cinsiyet eşitliği yaklaşımının da bulunması gerekir. Bu politikaların hayat bulabilmesi 
için ilgili kurumlarla birlikte belirli bir zaman içinde, kapsamlı ve somut bakış açısıyla 
çalışmalar yapılmalıdır. Sadece çalışma hayatını ya da kamusal alandaki düzenlemeleri göz 
önüne alarak yapılan düzenlemeler, cinsiyet eşitliğini sağlamada tek başına yeterli 
olmamaktadır. Cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için, aile hayatının, özel hayatın, iş hayatı ve 
kamusal alanı bir bütün olarak ele alıp, toplumsal iş bölümündeki cinsiyetçi tutumları yok 
edecek politikalar gereklidir [2]. Kadın istihdamının artırılması içim toplumun kadına olan 
algısının değişmesi ve kadın erkek arasındaki ücret eşitliğinin sağlanabilmesi için sadece 
çalışma hayatında değil her alanda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla gerekmektedir. Çalışma 
hayatı ile sosyal alanda sağlanan eşitlik birlikte sağlandığında erkek egemen yapı kırılmış 
olacak ve kadınlar çalışma hayatında ayrımcılık olmadan eşit şartlarda ve eşit ücretle 
çalışabileceklerdir.  

b) İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması 

Günümüzde, ailedeki bireylerin çalışmasındaki en önemli sorun, çocuk bakım sorunudur. 
Ücretli bir işte çalışan ebeveynler için çocuk bakımı kreş ve anaokulu gibi kurumlar tarafından 
ücretli olarak gerçekleşmektedir. Bu da aile için ek maliyet demektir. Bu ek maliyetten dolayı 
kadınlar çalışmayıp, çocuğuna bakmayı tercih edebilmekte ya da kariyer beklentisi olan 
kadınlar tek çocuk yapmayı tercih edebilmektedirler. Çocuk ve yaşlı bakımı açısından yardımcı 
politikaların oluşturulması için çalışanlara işyeri veya iş dışında bakım olanaklarının 
sağlanması, bakım için gerekli finansal desteğin sağlanması ve gerektiğinde çocuk ya da yaşlı 
bakımı için gerekli desteğin verilmesi önem arz etmektedir.  

Çalışma yerinin esnekliği de iş aile yaşamının uyumlaştırılmasında önemlidir. Çalışanlar, 
işyeri dışında da çalışabilme olanağına sahip olabilmelidir. Burada uzaktan çalışma yani evde 
ya da tele çalışma gibi esnek çalışma uygulamaları iş aile yaşamındaki dengeyi sağlamada 
yardımcı olabilecektir. 

Çalışma süresinin esnekliği de çalışanlara, çalışma süreleri üzerinde kontrol edebilme imkânı 
sağlayacaktır. Tam zamanlı çalışmadan daha az olan azaltılmış çalışma ya da kısa çalışmanın 
uygulanması, çalışanlara esnek zaman vererek işe başlama ve bitiş sürelerini belirleme olanağı 
veren esnek çalışma, bazı günlerde çalışmayıp, diğer günlerde fazla çalışma yapılabilen 
sıkıştırılmış çalışma haftası uygulaması, iki işçinin tam zamanlı işi paylaşabilme imkânı veren 
iş paylaşımı uygulaması, çalışanların hamilelik, askerlik gibi nedenlerle işten ayrılması sonrası 
işe dönüşünü kolaylaştıran işe dönüş uygulaması, çalışanlara iş ve aile yaşamı dengesi için 
psikolojik destek sağlayacak politikalar oluşturulması, çalışanların psikolojik destek 
alabilmeleri için hatların oluşturulması ve psikolojik danışmanlık ve destek alabilecekleri 
destek grupları ve ağlar oluşturmak iş aile yaşamı dengesinin sağlanabilmesinde kadın 
istihdamını artırıcı etkide bulunacaktır [3]. 

c) İşe Alma ve Yerleştirme Sürecinde İşlem Eşitliği 

İşyerindeki yöneticilerin kadınların hamilelik ve doğum gibi süreçlerde işin kesintiye 
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uğramasını istemediklerinden erkek çalışanlara işe alımda daha çok öncelik vermektedirler. 
Yine iş yerinde performans değerlendirmesinde kadınlar erkeklere göre dezavantajlı durumda 
olmaktadır. Yükselme ve terfi konusunda da yöneticiler tarafından erkekler ön planda 
tutulmaktadır. 

Kadın istihdamının artırılması için kadın işgücünün erkek işgücünden daha pahalı olduğu 
düşüncesinin değişmesi gerekmektedir. Kadının korunması amaçlı yapılan, hamilelik ve doğum 
izinleri, emzirme süreleri vb. uygulamaların işverenler tarafından önyargılara sebep 
olacağından kadın istihdamını olumsuz etkileyebilmektedir [1]. Bu yüzden işverenlerin ve 
toplumun kadınlara yönelik algısının değiştirilmesi önem taşımaktadır. 

d) Eğitim Seviyesinin Yükseltilmesi ve Mesleki Eğitimin Artırılması 

Eğitim düzeyi düşük olan kadınların çalışma hayatına katılması daha zor olduğundan 
kadınların eğitim seviyelerini yükseltmeleri toplum, aile ve devletler tarafından desteklenmeli 
ve bu yönde gerekli yasal düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bununla 
beraber genel eğitimin yanı sıra kadınlar için meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması 
ve kadınların bu yönde teşvik edilmesi kadınların çalışma hayatına katılmasına yardımcı 
olacaktır. Özellikle iş garantili kursların yaygınlaştırılması bu konuda önem arz etmektedir. 
Çalışma hayatına katılan kadının kendi gelirini kazanmasıyla kadının kendine olan güveni ve 
saygısı artacak, toplumda daha saygın duruma gelecektir. Kadınların çalışma hayatına 
özendirilmesi için iş hayatında başarılı olan kadınların tanıtılması da kadın istihdamına olumlu 
etki yapacaktır. 

e) Kadınların Sosyal Haklardan Yararlandırılmasının Sağlanması 

Sosyal haklar, her insanın sahip olduğu insan hakkıdır. Sosyal güvenlik de sosyal haklardan 
olup, insanın yaşamı boyunca yoksulluğu ve güvencesizliği azaltmak ve önlemek adına 
düzenlenmiş program ve politikalardır. Bunlar analık koruması, işsizlik yardımı, çocuk ve aile 
yardımları, iş kazaları yardımı, yaşlılık, malullük, dul ve yetim aylığı, hastalık ve sağlık 
korumasını içermektedir. Uygulanan bu yardım, hizmet ve politikalar kadının işgücü piyasasına 
katılımını artırmakta, kadınların güçlenip, sosyal dışlanmanın engellenmesini sağlamaktadır. 
Böylece sosyal uyum ve bütünlüğün sağlanması toplum refahı ve ekonomik büyüme açısından 
önem arz etmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında, sosyal koruma programlarının maliyetleri, 
katkının düşük olması, idari prosedürlerin karmaşık olması, programlar hakkında yeterli 
bilgilendirmenin olmaması ve farkındalığın az olması gibi durumların kadınların bu 
programlara ulaşabilmelerini engellemektedir. Yine bir diğer engel de toplumun kadına 
yüklediği rolle alakalıdır [4]. Aile içi sorumlulukların çoğunun kadına yüklenmesi, kadınların 
sadece belli meslek gruplarında, enformel sektörlerde çalışmalarına neden olmakta, bu da 
kadınların sosyal güvenceden ve sosyal haklardan yoksun çalışmasına neden olmaktadır. Bu 
yüzden kadın istihdamı hala istenilen seviyede değildir.  

Sosyal koruma programlarının istenilen seviyeye gelmesi, amacına ulaşabilmesi için 
programların direkt kadınların ihtiyaçlarını, sosyo-kültürel normları ve programlara 
ulaşılabilirliğin önündeki engellerin kaldırılması yününde adımlar atılmalıdır. Programlar kadın 
ve erkeklerin farklı deneyimlerini dikkate alarak cinsiyete duyarlı bir şekilde düzenlenip, 
uygulanması daha etkili bir koruma sağlayacaktır. Bunumla beraber karmaşık idari 
prosedürlerin daha anlaşılır ve sade bir şekilde tekrar düzenlenmesi gereklidir. Yine sosyal 
koruma programlarında evrensellik de önemlidir. Herkes için kapsamlı, uygun ve ulaşılabilir 
programlar cinsiyet ayrımcılığını en aza indirebilir ve herkes için genel bir koruma sağlayabilir 
[4]. 
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f) İşyerinde Cinsel ve Duygusal Tacizin Önlenmesi 

İşyerinde meydana gelen; psikolojik ve duygusal taciz, psikolojik terör, yıldırma, duygusal 
linç, zorbalık gibi terimler için ifade edilmektedir. Psikolojik taciz herkesin başına gelebilecek 
bir durum olsa da kadınlar erkeklerden daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu veri Avrupa 
Parlamentosu’nun işyeri tacizleri ile ilgili kararlarında açıklanmış olup, kadınların erkeklere 
oranla daha fazla psikolojik tacize maruz kalmalarının sebebi olarak, kadınların olumsuz 
durumları daha kolay sindirip, alttan alabileceği algısı yatmaktadır. Psikolojik tacizle beraber 
cinsel taciz de kadın istihdamını etkileyen unsurlardandır. Kanunlarda yer alan yaptırımlar 
önem arz etmektedir fakat hala yeterli düzeyde değildir. İşverenlere taciz konusunda gerekli 
eğitimlerin verilmesi sorumluluğu verilmeli, çalışanların da başlarına bu tarz herhangi bir olay 
geldiğinde sahip olduğu haklar ve şikâyet hakkında bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Cinsel ve psikolojik taciz bakımından yapılabilecek çalışmalar ve yeni yasal 
düzenlemelerin getirilmesi, kadın işgücünü artırmakla birlikte çalışma hayatında barışı 
sağlamada da etkili olacaktır [5]. 

g) Uzaktan Çalışma  

Kadınların emek yoğun üretim gereken sektörlerde gerçekleştirdiği evden çalışma çok eski 
zamanlardan beri kadınların hayatında yer alan bir durumdur. Bu tarz evden çalışmada kadınlar, 
hem çocuk bakımı-yaşlı bakımı hem de ev işlerindeki sorumlulukları yerine getirebilmek için 
yiyecek, içecek, dokuma, nakış, dantel gibi ürünleri tasarlayıp satabilmektedir. Bunun dışında, 
kadınlar çevreden sipariş üzerine aldıkları işleri sipariş verene teslim ederek evden 
çalışmaktadır. Bir de aldıkları işi, işi verenin istediği zaman ve şekilde üretmek için fason 
çalışmaktadır. Bu tarz işlerde parça başı ücretlendirme söz konusudur. Günümüzde de hala 
geçerli olan fason çalışma oldukça geniş ürün yelpazesine sahip olmakta ve hala kadınların 
evden çalışmasında önemli bir uygulama olmaktadır  [6]. 

Sanayi Devrimi’ne kadar ev ve çalışma iç içe geçmiş bir kavram iken, devrim sonrasında 
gündelik yaşam ve çalışma birbirinden ayrılmaya başlamıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında 
başlayan Sanayi Devrimi kadınların işgücü piyasasına katılımlarında çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Kadınlar devrimle birlikte ücretli ve çalışan statüsünde istihdam edilmeye 
başlamıştır [7]. Bu değişimle beraber ev eksenli üretim sona ermemiş, otomasyona geçiş ve 
teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan işsizlikte, işçi olarak çalışan ailelerin, fabrika üretimine 
bağlı olarak evden çalışmasını zorunlu kılmıştır. Böylece tarihte ilk defa ‘ev eksenli sanayi 
üretimi’ ortaya çıkmıştır [6]. Sanayi Devrimi ile başlayan değişim, Türkiye için de bir dönüm 
noktası olmuş, kadınların geleneksel olarak yaptığı çocuk bakımı, ücretsiz aile işçiliği gibi işler 
yerine emeğinin karşılığını alabildiği ücretli işlerde çalışma imkânı bulmuşlardır [7]. 

20. yüzyıl boyunca evden çalışma, toplumsal üretimdeki toplam payına bakıldığında, sektörel 
ve bölgesel farklılıklar gösterse de 1970’teki ekonomik buhrana kadar radikal bir değişiklik 
göstermemiştir. 1970 sonrası dönemde yeni teknolojilerin hızla gelişimi, küreselleşme 
sonucunda çok uluslu şirketlerin artması ve rekabet ortamının giderek artması, şirketlerin 
sektörel olarak değişimine neden olmuştur. Bununla birlikte işgücü piyasasının değişimi, 
çalışma şekillerinin esnekleşmesine neden olmuştur. Sanayi sektöründen hizmet sektörüne 
geçiş, nitelikli eleman arayışını artırmış, vasıflı kadınlar için istihdam artırıcı bir etken 
olmuştur.  

Uzaktan çalışma kadınların yaşamında her zaman var olmuş olsa da uzaktan çalışma 
türlerinden olan ev eksenli tele çalışma, yeni teknolojilerin gelişmesiyle ve 2019 yılında 
koronavirüs (COVID-19)’ün küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkisi altına almasıyla daha 
önemli hale gelmiştir. Küresel bir salgın içinde bulaşı azaltabilmek için hükümetler 
doğrultusunda işyerleri uzaktan çalışmaya geçmek zorunda kalmış, bu da çalışma hayatında 
dezavantajlı olan gruplar için istihdamı artırıcı etki sağlamıştır. Ancak kadınlar üzerinde 
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uzaktan çalışmanın olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de olduğu görülmüştür. 
Uzaktan çalışma konusu aşağıda daha detaylıca ele alınacaktır. 

 
III. UZAKTAN ÇALIŞMANIN KADIN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI  
 

Sanayi Devrimi ile kadın istihdamında önemli değişikliler meydana gelmiştir. Devrimin 
etkileri tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Tarım sektöründe aile içinde ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışan kadınlar, devrimle ücretli olarak sanayi sektöründe çalışmaya başlamışlardır. Hizmet 
sektörünün gelişmesi ile kadın istihdamında da önemli artışlar gözlenmiştir. Bununla birlikte, 
kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, doğurganlık oranlarının azalması, gelişen teknoloji, 
kadının çalışması ile ilgili toplumsal algının kadın lehine değişmesi, ücret artışları, çalışma 
koşullarının iyileşmesi, evlenme yaşının yükselmesi ve esnek çalışma modellerinin hayatımıza 
girmesi ile kadın istihdamı artmıştır [8].  

Uzaktan çalışma, esnek çalışma modelleri arasında kadın istihdamı açısından en önemli 
uygulamalardan biridir. Uzaktan çalışma mevzuatımızda, evden çalışma ve tele çalışma olarak 
düzenlenmiştir. Evden çalışma çok uzun zamanlardan beri özellikle kadınların düşük ücretlerle 
kayıt dışı olarak parça başına ücret alarak evden yaptıkları çalışma şekli olmaktadır. Ev eksenli 
tele çalışma ise daha çok yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla gelişmiş bir çalışma şeklidir. Ev 
eksenli tele çalışma evden yapılabileceği gibi ev dışında internet ve bilgisayar teknolojilerinin 
kullanılabildiği her alanda yapılabilen bir çalışma şekli olmasından dolayı birçok avantajı 
bulunmaktadır. 2019 yılında COVID-19 süreci ile hayatımıza daha çok girmeye başlayan 
uzaktan çalışma, avantajlarının yanında dezavantajları da getiren bir çalışma şekli olmuştur.  

Kadın istihdamını artırması açısından esnek çalışma modelleri büyük önem taşımaktadır. 
Esnek çalışma modellerinden uzaktan çalışmanın kadınlar açısından etkilerine bakacak olursak, 
işe gidip gelirken harcadıkları zamanı kendine ayırabilmesi ile daha iyi uykusunu alıp, işinde 
daha verimli olması söz konusudur. Bu durum, kadınların daha mutlu olmasına neden olacaktır. 
Yine kadınların iş ve aile hayatı arasında denge kurması açısından uzaktan çalışma önemli bir 
konudur. Uzaktan çalışma ile ailesine, evine ve çevresine daha fazla vakit ayırabilen kadınlar 
iş yaşam dengesini daha rahat sağlayabilmektedir. Küçük çocuğu olan kadınlar, bakım 
hizmetlerinin ya da aile büyüklerinin yardımıyla uzaktan çalışırken işten kalan zamanlarında 
çocuğuna ve kendisine daha rahat vakit ayırabilmektedir. Ayrıca ulaşım giderlerinin olmaması 
maliyetlerinde de azalmaya neden olmuştur. Uzaktan çalışmanın getirdiği kıyafet serbestisi 
rahat bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Kadınların esnek çalışma saatlerine sahip olması ve işi 
dışında kalan zamanda ailesine ve çevresine zaman ayırabilmesi kadınların işgücü piyasasına 
katılmasında önemli bir katkı sağlamaktadır.  

Kadın işgücünün artması için uygulamaya konulan uzaktan çalışma her zaman olumlu 
sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır. Kadınların iş ortamından uzaklaşmasıyla sürekli evden ya da 
tele çalışma yolu ile çalışması kadınların daha az sosyalleşmesine ve kendilerini yalnız 
hissetmelerine neden olabilmektedir. Bunun dışında uzaktan çalıştıkları ortamlarda iş sağlığı 
ve güvenliği açısından herhangi bir düzenleme olmadığından ev kazalarına maruz kalabilmekte 
ya da ergonomi problemleriyle karşılaşabilmektedir. Evde çalışma ortamının uygun olmaması 
ve özellikle küçük yaşta çocuk sahibi olan kadınlar açısından evde hem çocuk bakımı hem ev 
işleri hem de çalışmanın aynı alan içinde gerçekleşmesiyle iş yüklerinin arttığını söylemek 
mümkündür. Küçük çocuğu olan kadınlar açısından bakım hizmetleri ve aile büyüklerinin 
yardımı söz konusu ise çalışma avantajken, bu imkânlara sahip olmayan kadınlar açısından 
dezavantaj oluşturmaktadır. 

Uzaktan çalışma ve diğer ev eksenli çalışma şekillerinin, toplumsal cinsiyet rolleri ve iş-aile 
yaşam dengesi açısından iki yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlar; ‘esneklik için yeni fırsatlar 
modeli’ ve ‘sömürü modeli’ olarak adlandırılmaktadır. Esneklik için yeni fırsatlar modeli, 
özellikle kadınlar için iş aile dengesini bozan sorunların çözümü olarak bu yaklaşımı 
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görmektedirler. Çalışma hayatında artan esneklik, iş ve aile yönetimini kolaylaştırmaktadır. 
Uzaktan çalışma avantajlarından biri, çocuk bakımı gibi sorumluluklara sahip kadınların işe 
erişiminin önündeki engeli kaldırmasıdır. İş ve aile yaşamı aynı sınırlar içinde gerçekleşeceği 
için ev içi sorumlulukların erkeklerle birlikte paylaşılabileceği ve bu durumun toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya katkı sağlayacağı yönünde görüş hâkimdir. Bu bireysel 
özgürlüğü ve girişimciliği savunan bir yaklaşımdır. Sömürü modeli ise, kadınların sömürülmesi 
açısından uzaktan çalışmayı olumsuz olarak görmektedir. Kadınlar hem ücretli iş hem de ev içi 
sorumlulukların yükünü yerine getirmeye çalıştığından sömürülmektedir. Bundan dolayı, ev 
eksenli çalışma, kadınların sosyal olarak yalnız kalmasına, işverenlerin isteklerini yerine 
getirip, eşlerinin denetiminde ailenin isteklerini de yerine getirerek sömürülmesine yol 
açmaktadır. Son yıllarda aile içi kadın erkek rollerinde değişimler meydana gelse de kadınlar 
erkeklere kıyasla ev işi ve çocuk bakımı açısından hala daha fazla sorumluluğa sahip ve bu 
işlere daha fazla zaman ayırmaktadırlar. Bu yüzden iş aile yaşamın dengesinin bozulmasında 
toplumsal cinsiyet sorunu yatmaktadır. İş aile dengesi üzerine yapılan araştırmalar, küçük yaşta 
çocuk sahibi olan kadınların tecrübeleri üzerine odaklanmıştır. Uzaktan çalışma ile ilgili 
izolasyon, daha uzun çalışma saatleri, kariyer durgunluğu, tükenmişlik, yaşam alanlarının 
kaybolması sonucu iş aile yaşam dengesi kadınlar açısından dezavantaj oluşturmaktadır [9]. 

IV. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ VE UZAKTAN ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 
 

2019 yılı sonunda Çin’in başkenti Wuhan kentinde koronavirüs (COVID-19), Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Küresel bir salgın haline gelen 
koronavirüs hastalığı kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış, insanların alışkanlıklarını, 
yaşam tarzlarını, davranışlarını değiştirmeye başlayan sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Sosyal mesafe kuralı, sokağa çıkma yasağı, karantina, kurumların ve iş yerlerinin 
kapatılması, seyahat uygulamaları, çalışma saatlerinde esneklik, uzaktan eğitim ve evden 
çalışma uygulaması pandemi ile hayatımızda önemli değişimleri beraberinde getirmiştir [10]. 
2020’nin başlarında COVID-19 hastalığı dünyayı etkisi altına almışken, ülkeler teker teker 
işverenlere iş yerlerini kapatmalarını, mümkünse işverenlerin çalışanlarına tam süreli olarak 
uzaktan çalışma talimatları vermelerini istemekteydiler. İşverenler ve çalışanlar açısından bu 
duruma gereken zaman verilmeden ülkelerin aldığı bu kararlar birtakım zorlukları beraberinde 
getirmiştir. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde evden çalışma potansiyelinde internete 
erişim, kişisel bilgisayara sahip olma gibi durumlar önem arz etmektedir. İşin finans, 
sigortacılık, BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri), kamu yönetimi, profesyonel hizmetler gibi 
sektörlerde yapıldığı ülkeler işgücünü evden çalışmaya yönlendirebilirken, işin imalat, inşaat, 
tarım, turizm gibi sektörlerde olduğu ülkeler işgücünü daha az yönlendirebilmektedir [11]. 

Eğitim alanında ve çalışma yaşamında uzaktan eğitim aşamasına geçilmiş, eğitimin ve 
çalışma hayatının aksamaması için çaba sarf edilmiştir. Hayati öneme sahip sektörlerin dışında 
kalan pek çok sektör evden çalışma uygulamasına geçmiştir. Özel ya da kamu fark etmeksizin 
herkes evden çalışmaya uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Ülkelerin evde kalmaya yönelik 
uygulamaları neticesinde ailelerin gündelik yaşamlarında ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.  

Uzaktan çalışma hem zorlukları olan hem de hayatı kolaylaştıran pek çok yanı olan bir 
çalışma şeklidir. Pandemi döneminde zorunluluk haline gelen uzaktan çalışma, trafikte geçen 
zamandan tasarruf edilip, molalarda harcanan zamanın çalışanlara kalması ve daha dinç bir 
şekilde çalışmalarına olanak sağlaması açısından avantajlı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda, 
kişiler trafikte geçen zaman yerine daha fazla uyuyup dinlenerek çalışabildiklerini ve 
kendilerine daha fazla zaman ayırabildiklerini belirtmişlerdir. Esnek çalışma saatlerinin olması 
ve kıyafet zorunluluğunun olmaması ile daha rahat ve kolay bir çalışma düzenine sahip 
olunmuştur. İşine özveriyle yaklaşan çalışanlar, işlerine daha iyi odaklanıp, yaratıcılıklarını 
arttırmış ve kendileriyle kaldıklarından özerklikleri artmıştır. İşyerinde yoğun stres ortamının, 
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gürültünün, dikkat dağıtıcı durumların evden çalışmada olmaması daha verimli bir çalışma 
ortamı sunmuştur. Pandemi ortamında en önemli unsur da virüsten uzak, kalabalıktan uzak daha 
güvenli bir ortamda çalışabilme imkânıdır. Ayrıca evden çalışmanın işyerinde yaşanabilecek 
bazı iş kazalarının önüne geçtiğinden iş sağlığı ve güvenliğini artırdığı bildirilmiştir. Çalışanlar, 
evden çalışma sürecinde hem kendilerini geliştirme fırsatı elde etmiş hem de kariyerlerine 
odaklanabilmiştir [12]. Pandemi döneminde genele bakıldığında uzaktan çalışmanın kişiler 
üzerinde bu tarz olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak ilerleyen dönemlerde bu durumun 
genellikle çocuk sahibi olmayan çalışanlar için geçerli olduğu görülmüştür. 

Evden çalışabilir durumda olanlar ve olmayanlar arasındaki en büyük fark geçimini sağlayıp 
sağlayamama konusunda önem arz etmektedir. Daha yüksek gelire sahip olanlar, evden 
çalışmaya daha uygun olduklarından işlerine normalde olduğu gibi devam edebilirken, 
ekonomik kaygıları da daha az olmaktadır. Evden çalışmaya uygun olmayanlar ise hem hastalık 
kapma korkusunu hem de geçimlerini nasıl sağlayacakları korkusu yaşamaktadırlar. Evden 
çalışabilme durumu olanlarla olmayanlar arasındaki bu farklar kişileri duygusal olarak da 
etkilemektedir. İşlerinin evden çalışmaya uygun olmayanlar açısından kişiler, kendilerini salgın 
döneminden öncesine göre daha güvensiz, çaresiz ve huzursuz hissetmektedirler. Bu kişilerin 
bireysel ilişkilerinin de eskiye nazaran kötüye gittiği görülmektedir. Küresel bir kentte 
yaşamanın psikolojik ve ekonomik maliyeti, mesleki, gelir dağılımı ve eğitim açısından daha 
dezavantajlı gruplar tarafından daha fazla yüklenildiğini göstermektedir [13]. Kadınların daha 
çok kayıt dışı ve düşük gelirle çalıştığı düşünülürse özellikle İstanbul gibi mega bir kentte 
yaşamanın salgın döneminde, eğitim seviyesi düşük, enformel sektörde çalışan kadınlar 
açısından psikolojik ve ekonomik olumsuz etkilerinin daha fazla olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Bu süreçte özellikle kadınlar COVID-19 salgın sürecinde zorlayıcı ve yıpratıcı bir süreci 
deneyimlemişlerdir. Toplumsal cinsiyet rolleri çocuk bakımı ve ev işleri olarak görülen 
kadınlar, çocukların uzaktan eğitim sürecine girmesi ve kreş, anaokulu gibi bakım hizmetlerinin 
aksaması gibi nedenlerle evde hem çalışıp hem de çocuk bakımı, dersleri, ödev ve etkinlikleri 
gibi durumlarla ilgilenmek zorunda kalmışlardır [10]. Eş, anne ve çalışan anne rolleri olan 
kadınlar bu sorumluluklarının hepsini aynı çatı altında gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 
Pandemi öncesi aile büyüklerinden ya da dışarıdan ücret karşılığı ev işleri ve çocuk bakımı için 
hizmet alabilen kadınlar, pandemi sürecinde tüm bu sorumlulukları tek başlarına yapmalarına 
neden olmuştur. Aile büyüklerini korumak amacıyla onların yardımını alamayan kadınlar, 
sınırlı eş yardımıyla bir şekilde bu süreci birlikte yürütmek zorunda kalmışlardır. Çalışan 
annelerin iş ve aile yaşamlarındaki dengeyi sağlamaları zaten zor bir durumken, pandemiyle 
birlikte kadınların annelik rol ve beklentilerinin çeşitlenerek artmasıyla daha da zor bir hal 
almıştır. Evde kalmak zorunda olan çocuklarla özellikle de daha küçük yaşlarda çocukların 
anne ilgi ve sevgisine ihtiyacı olduğunu düşünürsek bu süreç daha zorlayıcı bir hal almaktadır. 
Evde kalma sürecinde çalışan annelerin belirli bir mesai saatinde kendisinden beklentileri ve 
kendilerine ayırmaları gereken zamanı yaratabilmeleri oldukça zordur [10]. Salgın süresince 
uzaktan çalışan kadınlara yüklenen toplumsal cinsiyet kalıpları yüzünden ev işi, çocuk bakımı 
yüklerinin çok fazla paylaşılamaması kadınların verimliliklerini düşürmektedir. Bu durum 
kadınların işlerini kaybetme korkusu nedeniyle tükenmişlik sendromuna girmelerine neden 
olabilmektedir. Daha fazla iş yükü edinen kadınlar işlerinde başarısız olup işlerini 
kaybedebilirler. Bu yüzden uzaktan çalışan kadınlara işyerleri ya da devlet tarafından psikolojik 
devlet verilmesi bu sorunun çözümünü sağlayabilir [8].  

Tam kapanma tedbirleri ile diğer bir sosyal sorun da kadına yönelik şiddetin artması olmuştur. 
Pandemi sürecinde birçok kadın, bulaşın azaltılması için evlerinde güvende hissedecekleri 
yerde, kendilerine uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalmışlardır. Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimine göre sağlık ve ekonomik kaygıların artmasından dolayı dünya 
genelinde kadına aile içi şiddetin arttığını belirtmektedir. İspanya, İngiltere, Amerika, 
Almanya’da kriz dönemlerinde daha fazla aile içi şiddet vakası ihbar edildiği belirtilmiştir. 332 
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katılımcı kadınla Türkiye’de yapılan araştırmada pandemi süresince kadına yönelik psikolojik 
şiddetin arttığını ve bunun da uzaktan çalışan kadınların işgücüne katılımını azaltıp, işlerini 
kaybetmelerini tetiklediği belirtilmiştir. Diğer ülkelerde yapılan anket çalışmaları da bu durumu 
destekler niteliktedir [14]. 

Esnek çalışma modellerinden uzaktan çalışmanın pandemi sürecinde özellikle çalışan anneler 
üzerindeki etkilerinden bahsetmiş olmakla beraber uzaktan çalışmanın kadınlar üzerinde 
olumlu olabilecek etkileri de vardır. Olumlu etkilerinden diğer bölümlerde bahsedilmiştir. 
Günümüzde pek çok ülke; kadın istihdamını artırmada, evde çalışmayı önemli bir unsur olarak 
görmektedir ve bu alternatif istihdam modelinden büyük ölçüde yararlanmaktadır. Özellikle 
farklı şekillerde uygulanan tele çalışma türlerinden biri olan evde tele çalışma, dünyada çoğu 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmakta olan bir esnek çalışma modelidir.  

Bozkurt’un [15], COVID-19 salgını sonrasındaki gelişmeleri görebilmek amacıyla internet 
üzerinden 5300 kişinin katılımıyla, katılanların çoğunluğunun üniversite ve üzeri eğitim 
seviyesine sahip oldukları ve şehirde yaşadıkları yani orta ve üst sınıfın olduğu bir grup olduğu 
bilinmektedir. Araştırmadan çıkan sonuca göre; 

• Kadınların salgın sürecinde iş yükünün fazlaca arttığı,  
• İşle birlikte çocuk bakımı, temizlik, yemek gibi işlerin de çoğunu kadınların üstendiğini 

ve bu durumun kadınların iş verimliliğini erkeklerden daha fazla olumsuz etkilediğini,  
• Salgının bitiş sürecinin belirsiz olmasının kaygıları artırdığı ve huzursuzluğa neden 

olduğu, buna karşın geleceğe yönelik umutların devam ettiğini, 
• Aile içinde yaşayanların sayısı arttıkça, evden/online çalışanların verimliliklerinin 

düştüğü,  
• Salgın sürecinde evden/online çalışan kadınların, yardımcılarını kaybettikleri ve çocuk 

bakımı ve temizlik gibi işleri kendilerinin yaptığı, dışarıdan yemek siparişinin aksaması gibi 
durumlar kadınların psikolojik olarak erkeklerden daha fazla etkilendiğini ve kadınlarda daha 
fazla stres yarattığı gözükmektedir [10]. 

Aynı çalışmada yapılan işin türüne göre verimlilikleri incelenmiştir. Burada verimliliğin en 
çok azaldığını söyleyenlerin kamuda çalışanlar olduğunu görülmektedir (%56). Bunu %52,1 
kendi işini yapanlar, %48,9 ise özel sektörde çalışanların verimlilik oranları izlemektedir. 
Kamuya göre özel sektörde denetim ve yaptırımların daha etkili olması özel sektörde 
çalışanların arasında verimliliklerinin arttığını söyleyenlerin oranlarının (%18,4) kamuya göre 
(%14,1) kısmen yüksek çıkmasına yol açmış olması muhtemeldir [15]. 

Z kuşağının giderek iş hayatına katılımın artmasıyla 2028 yılına kadar çalışma hayatında Z 
kuşağının öneminin artacağı ve departmanların çoğunun uzaktan çalışan personel ihtiyacını 
kolaylıkla karşılayabileceği beklenmektedir. Pandeminin yarattığı kişisel özgürlükle ilgili 
farkındalığın artması ile hem de Z kuşağının katılımının artmasıyla kişilerde yaşanacak 
değişimin öncelikle toplum yapısını ve işletmeleri olumlu etkileyeceği belirtilmektedir [16]. 
Uzaktan çalışmaya katılan Z kuşağı kadınlarının, teknolojinin içinde büyümelerinden dolayı 
uzaktan çalışmaya çok daha kolay uyum sağlayacakları ve bunun da kadın istihdamını 
artıracağını söyleyebiliriz. COVID-19 sonrasında kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçişin tüm 
boyutlarıyla incelenmesi gerekmektedir.  Araştırmaların uzaktan çalışmanın kadınlar için bazı 
zorlukları ve ihtiyaçları ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu açıdan kadınların karşısına çıkan bu 
zorluklar ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemler alınmadığı takdirde kadınların 
çalışma koşulları ve dolayısıyla istihdamı olumsuz etkilenecektir. Kadın istihdamını olumsuz 
etkileyen faktörlerin devlet teşvikleriyle, yasal düzenlemelerle ve kadınlara yüklenen rollerin 
toplum tarafından algısının değiştirilmesiyle ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

SONUÇ 

Sanayi Devrimi’ne kadar kadınlar genellikle ücretsiz aile işçisi olarak çalışmıştır. Sanayi 
Devrimi ile fabrikalaşmanın başlaması ve işgücü ihtiyacının artması ile ucuz işgücü sunan 
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kadınlar ücretli olarak iş hayatına girmeye başlamışlardır. Bununla birlikte kırdan kente 
göçlerin yaşanması sonucunda yoksullukla başa çıkmaya çalışan hane halkına yardımcı 
olabilmek için kadınlar işgücüne katılmak zorunda kalmışlardır. 1970’lere kadar kadın 
istihdamında çok önemli değişimler yaşanmamış 1970’lerden sonra yeni teknolojilerin hızla 
gelişimi, küreselleşme ve sonucunda işletmelerin artan rekabetiyle hem sektör yapısında hem 
çalışma şekillerinde değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Sanayi sektöründen hizmet 
sektörüne geçişin olması, artan rekabetle başa çıkabilmek için çalışma sürelerinin esnekleşmesi 
gibi durumlar kadınların da çalışma hayatına katılımını hızlandırmıştır. Ayrıca kadınların 
eğitim seviyelerinin artması, doğurganlık oranlarının azalması gibi durumlar kadınların çalışma 
hayatına katılımında önemli katkıları olan gelişmelerdir. Çalışma sürelerinde meydana gelen 
esneklik kadın istihdamı için avantaj sağlamıştır. 

Esnek çalışma modellerinden biri olan uzaktan çalışma, kadınların hayatında çok öncelerden 
beri var olan bir çalışma şekli olmasına rağmen, 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan COVID-19 hastalığının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte hayatımıza tam 
anlamıyla giren bir çalışma şekli olduğunu söylemek mümkündür. Uzaktan çalışma 
mevzuatımızda, evden çalışma ve tele çalışma şeklinde alt türlere ayrılmıştır. COVID-19 
pandemisiyle var olan evden çalışmayla birlikte ev eksenli tele çalışma yaygınlaşmıştır. 
İşletmelerin kapanması sonucunda uzaktan çalışmaya mecburi geçilmesi ile birçok avantaj 
yakalayan çalışanlar, sürecin ilerlemesiyle de birçok olumsuz durumla karşılaşmaya 
başlamışlardır. 

Uzaktan çalışmaya kadın istihdamı üzerinden bakılacak olduğunda, işe gidiş geliş açısından 
geçirilen sürenin ve ofis ortamında verilen molaların zaman kaybına neden olduğunu buralarda 
geçirilen sürenin evde uyuyarak ya da kişinin kendisine zaman ayırarak geçirmesi, çalışma 
verimliliğini artırdığı ortaya çıkmıştır. Kişiler kalan zamanlarında kendilerine, ailelerine ve 
çevrelerine daha fazla zaman ayırmaya başlamışlardır. Kişiler evden çalışarak, hastalığın 
getirdiği güvensizlik ortamının dışında kalmış, kendilerini daha güvenli ve huzurlu 
hissetmişlerdir. Ancak bu durum daha çok beyaz yakalı, belli bir gelir düzeyinin üstünde ya 
bekar ya da çocuğu olmayan kadın çalışanlar için daha çok geçerli olmuş, küçük yaşta çocuk 
sahibi olan kadınlar açısından bazı olumsuz durumların geliştiği gözlenmiştir.  

Toplumdaki kadınlara yönelik algının, özellikle kadının ev işlerinden ve çocuk bakımı gibi 
sorumluluklar üstlenmesi uzaktan çalışan kadınlar için problemlerin daha çok artmasına neden 
olmuştur. Her ne kadar kadın erkek rollerinin toplumsal algısında değişiklikler olsa da hala 
kadın üzerinde bu baskı devam etmektedir. Erkekler bir nebze de olsa çocuk bakımı ve ev 
işlerinde eşlerine yardımcı olabilmektedir ancak 0-5 yaş aralığındaki anneye daha çok ihtiyaç 
duyulan dönemde çocuğu olan anneler evden çalıştığı süreçte iş yükü çok daha fazla olmakta 
bu da kadını için yıpratıcı ve zorlayıcı bir sürece sokmaktadır. Salgın öncesi aile büyüklerinden 
ya da ücretli bakım hizmetlerinden yardım alabilen kadınlar salgınla dışarıdan yardım alamamış 
ve tüm işleri kendileri halletmeye çalışmıştır. Ev işleri, çocuk bakımı ve işverenin talepleri 
altında kalan kadınlar tükenmişlik sendromuna girip, çalışma hayatından çekilmek 
isteyebilmektedir. Bunun dışında kadınların esnek çalışma saatlerinden dolayı belli bir mesai 
saati de olmadığından iş-aile yaşam dengesini sağlaması oldukça güçleşmektedir.  
İlerleyen dönemlerde bazı işletmelerce uzaktan çalışmaya kalıcı bir şekilde geçilmek 

istenmektedir ve yeni kuşakların uzaktan çalışmaya uyumlu olması bu süreci daha da 
kolaylaştıracaktır. Ancak uzaktan çalışma ile kadın istihdamının artırılabilmesi için kadınların 
hangi zorlukları çektiklerinin ve ne gibi ihtiyaçlarının oldukları belirlenip bu yönde 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Devlet teşvikleri ve yasal düzenlemelerle kadınlara 
yönelik toplumsal bakış açısının değiştirilmesi için gerekli bilgilendirmenin yapılması da önem 
arz etmektedir. 
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Özet: Elektronik kartlar beyaz eşya sektöründe yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu 
kartların ürünlere bağlanabilmesi için bir çok bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
bağlantı elemanlarının bir çeşidi de  yaylı sabitleme ayaklarıdır. VTC elektrikli ocaklarda 
kullanılan elektronik kartın bir parçası olan bu yaylı sabitleme ayaklarının ocak taban sacına 
montajlanması elektrikli ocağın dokunmatiği için önem arz etmektedir. Bu yaylı ayaklar 
elektronik kartta 4 adet bulunmaktadır. Bu ayakların montajının elektrikli ocağın alt taban 
sacına düzgün oturtulmaması durumunda dokunmatik algılamamakta veya farklı komutları 
uygulamaktadır. Bu çalışmada iki farklı ayak tasarımı üzerine analiz yapılmıştır. Bunun sebebi 
VTC elektrikli ocakta halihazırda kullanılan sabitleme ayaklarının montajlandıktan sonra 
gereğinden fazla esnemesidir ayrıca  elektrikli ocak üzerinde montaj tamamlandıktan sonra cam 
üzerinde komutların çalışmamasıdır. Bunun üzerine sabitleme ayaklarının esnemesini önlemek 
amacıyla ek bir tasarım iyileştirmesi yapılmış daha sonra ANSYS Structural ara yüzünde iki 
tasarımın da tek eksenli ve toplam yer değiştirmeleri incelenmiştir. Mevcut tasarım bu 
çalışmada tasarım-1 olarak adlandırılmış, tek eksenli yer değiştirmesi 0.45 mm toplam yer 
değiştirmesi 0.48 mm olarak bulunmuştur. Tasarım iyileştirmesi olarak önerilen ise tasarım-2 
olarak adlandırılmış ve tek eksenli yer değiştirmesi 0.4 mm toplam yer değiştirmesi ise 0.42 
mm olarak bulunmuştur. Mevcut sonuçlar değerlendirildiğinde yapılan iyileştirmenin fayda 
sağladığı, endüstriye uygulanabilir olduğu görülmüş, elektronik kartın sabitleme ayaklarının 
esnemesinin azaltılabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ankastre elektrikli ocak ; Yay mekanizması; Ansys; Mekanik analiz 
 
Abstract: Electronic cards are widely used in the white goods industry. Many connectors are 
needed to connect these cards to the products. A variant of these fasteners are spring fixation 
feet. Mounting these spring fixing feet, which are a part of the electronic board used in VTC 
electric hobs, to the hob bottom plate is important because the electric hob does not touch it. 
There are 4 pieces of these spring feet on the electronic board. If the assembly of these feet is 
not properly placed on the lower bottom plate of the electric hobe, it does not detect touch or 
applies different commands. In this study, two different foot designs were analyzed. The reason 
for this is that the fixing feet currently used on the VTC electric hob stretch more than necessary 
after assembly, and the commands on the glass do not work after the assembly is completed on 
the electric hob. On top of that, an additional design improvement was made in order to prevent 
the flexing of the fixing feet, and then the uniaxial and total displacements of both designs were 
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examined in the ANSYS Structural interface. The current design was named design-1 in this 
study, with a uniaxial displacement of 0.45 mm and a total displacement of 0.48 mm. The 
proposed design improvement was named design-2 and the uniaxial displacement was 0.4 mm 
and the total displacement was 0.42 mm. When the current results are evaluated, it is seen that 
the improvement is beneficial and applicable to the industry, and it has been determined that 
the flexing of the fixing legs of the electronic card can be reduced. 

Keywords: Vitroceramic cook hob; Spring mechanism; Ansys; Mechanical analysis 

I. GİRİŞ 

LEKTRİKLİ ocaklar verimlilikleri nedeniyle günümüzde beyaz eşya sektöründe bir çok 
alanda kullanılmaktadır [1]. Bağlantı elemanları da bu tarz uygulamaların birbirine 
montajlanmasında önemli bir unsurdur. VTC elektrikli ocaklarda kullanılan elektronik 

kartın bir parçası olan yaylı sabitleme ayaklarının ocak taban sacına montajlanması elektrikli 
ocağın dokunmatiği için önem arz etmektedir. 

Yay ile yapılan montajlı mekanizmalar incelendiğinde otomotiv başta olmak üzere gücel 
sanayi uygulamalarında bir çok çalışmada karşımıza çıkmaktadır. Samuel Tilahun ve 
arkadaşları [2] yaptıkları çalışmada açık bobin süspansiyonu üzerindeki yay mekanizmasının 
yorulma analizlerini incelemişlerdir. 

Ceritbinmez ve Güngör, fırın üst sac kapaklarında karşılaşılan sehim sorununu önlemek için 
uyguladıkları formu Ansys ile analiz ederek ve sehim azalmasının %41,59 olduğunu 
bildirmişler. [3]. 
Bu çalışmada VTC ocaklarda kullanılan sabitleme ayaklarının esnemesini önlemek amacıyla 
ek bir tasarım iyileştirmesi yapılmış ve ANSYS Structural ara yüzünde iki tasarımın da tek 
eksenli ve toplam yer değiştirmeleri incelenmiştir. 
 

II. METODOLOJİ 

Bu çalışmada iki farklı  yaylı sabitleme parçası tasarımlarının yapısal analizi incelenmiştir. 
Çalışmanın ortaya çıkmasının temel nedeni Şekil 1 de görüldüğü üzere yaylı sabitleme parçaları 
ocak üzerinde montajlandıktan sonra yatay yönde esnemeye neden olmakta, bunun sonucunda 
elektronik kartın basma komutları ile cam serigrafisi arasında mesafe oluşmakta ve cam 
üzerinde fonksiyonlara basıldığında ocak komutu algılamamakta veya başka komutu devreye 
sokmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Elektronik kartın VTC ocağa sabitlenmesi 

E
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Şekil 2. İki farklı elektronik kart sabitleme parçası.(Tasarım 1 ve Tasarım 2) 

 
Bahsedilen bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla mevcutta kullanılan Tasarım-1 yerine kart 

üzerindeki esnemeyi engellemek amacıyla Tasarım-2 çalışması yapılmıştır. Şekil 2 de 
görüldüğü üzere, Tasarım-2 de yapılan değişikliklerde esnemenin meydana geldiği yerin 
güçlendirilmesi amaçlanmış, kart üzerinde montaj sırasında gelen kuvvetlerin önlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Tasarım-1 ve Tasarım-2 için yapılan yapısal analizin mesh yapısı ve uygulanan sınır şartları  
Şekil-3 ve Şekil 4’te görülmektedir. Mesh yapısı 1 mm’lik ağ yapılarından meydana 
gelmektedir. Sınır koşulları ise iki tasarımda da kart bağlantısının yapıldığı yerden 100 N 
uygulanmış, alt kısım ise VTC ocak taban sacına montajlandığı yerden sabitlenmiştir. İki 
tasarım için de PP homopolimer plastik kullanılmıştır. Yay için kullanılan k faktörü ise 
k=25N/mm’dir. 

 
Şekil 3. Tasarım-1 için ağ yapısı ve sınır koşulları. 
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Şekil 4. Tasarım-2 için ağ yapısı ve sınır koşulları 

 
 

III. ANALİZ SONUÇLARI 

Eksenel yönlü(Y ekeni) ve toplam deformasyonları Tablo 1’ de verilmiştir. Bu verilerden 
görüldüğü üzere Tasarım-2 nin hem eksenel yönlü (Y ekseni) deformasyonda hem de toplam 
deformasyonda daha düşük yer değiştirmeye neden olduğu görülmüştür. 

 
Tablo 1. Deformasyon(Yer değiştirme)Sonuçları 

 Y eksenli 
Deformasyon (mm) 

Toplam 
Deformasyon (mm) 

Tasarım-1 0.44 0.48 
Tasarım-2 0.40 0.42 

 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 5. Tasarım-1 için (a) Y eksenli ve (b) toplam yer değiştirme. 
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(a) 

 
(b) 

 
Şekil 6. Tasarım-2 için  (a)Y eksenli ve (b) toplam yer değiştirme. 

 
 

 
Şekil 5 ve 6’da görüldüğü üzere Tasarım-1’de 0.44 mm olan Y eksenli yer değiştirme 

Tasarım-2’ de 0.4 mm’ ye düşmüştür. Ayrıca toplam yer değiştirme de Tasarım-1’de 0.48 mm 
iken Tasarım-2’ de 0.42 mm ye azalmıştır. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda ve iki 
tasarımın sonuçları karşılaştırıldığında elektronik kartın montajından sonra esnemesi 
azalacaktır. 

 

IV. SONUÇ 

Elektronik kart sabitleme parçalarında her iki tasarım karşılaştırıldığında önerilen 
tasarımın(Tasarım-2) hem Y eksenli hem de toplam yer değiştirmelerinin mevcut tasarıma 
(Tasarım-2) göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Önerilen tasarımın kullanılarak VTC ocak 
üzerindeki sorunların iyileşeceği ve yapılacak diğer çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. 
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Abstract: High-frequency ultrasound (HFUS) technology quickly becomes widespread in the 
field of dermatology with aim of the visualization, diagnosis and prognosis of the skin layers. 
The acquired images by the HFUS may be obtained as distorted because of various physical 
deficiencies. On the other side, the machine learning or computer vision pipelines need 
adequately qualified images to process in order to classify or segment them for reasons such as 
diagnosis or skin thickness measuring.  In this research study, a BiT-M-R50x1 model based on 
ResNet-50x1 is utilized on the HFUS imaging dataset for the image quality assessment. The 
binary classification models are proposed for not only single label sets decided by three Experts 
but also their combined version. The offered method achieves the 0.9129, 0.8891, 0.9095 and 
0.9004 accuracy values for binary classification respectively for Expert_1, Expert_2, Expert 3 
and ALL_Expert label sets by not applying any extra schemes or regularization tricks. 

Keywords: Deep Learning, High-Frequency Ultrasound, Facial Skin 

I. INTRODUCTION 

n the recent years, high-frequency ultrasound (HFUS) technique enabled the skin diagnosis  
and skin structure visualization [1]–[3]. It is used for classifying the benign nevi and 
melanoma as well as measuring the depth of the skin tumors to provide a priori information 

for the surgeons [1], [3]–[5]. HFUS is also utilized as an auxiliary to assess the stiffness and 
thickness of the skin and to diagnose cartilage damages [3], [6], [7]. Additionally, segmenting 
and measuring the subepidermal low echogenic band can also be achieved by HFUS [2], [3], 
[8]. The images acquired by HFUS are used for miscellaneous tasks like segmenting the 
epidermis layer and skin tumor as well as classifying the healthy and inflammatory skin [3], 
[9]–[11]. Nevertheless, the further image processing steps of image processing pipelines are 
deeply affected by the quality of the obtained images. Thus, image quality assessment (IQA) 
methods are proposed to fulfill this critical bottleneck affecting the result of image processing 
pipelines and medical diagnosis [3], [12], [13]. Some of the classical IQA methods are structural 
similarity index, peak signal to noise ratio and mean squared error [3], [14]. Another IQA 
method is the blind image quality assessment (BIQA) which does not require the original image 
but needs to know the distortion type of the image [3]. The wavelet coefficients or discrete 
cosine transform algorithms depicting the gradient features and contrast as well as natural scene 
statistics are used for IQA [3], [15]. On the other hand, medical IQA is a different field since 
the distorted images can still be used to some extent[3], [12]. Multi expert labeling and the 
support of artificial intelligence (AI) is applied in the medical domain [3], [16].  
The HSUF based facial skin dataset, which is used in this study, contains distorted images 
originating from various reasons. Firstly, shaking the hand holding the ultrasound (US) probe 
or the inhomogeneity or inadequate amount of US gel can cause distortions during imaging [3].  

I
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Secondly, if the US probe is not touched to the target skin part properly with a correct angle 
then the adequate imaging quality is not achieved [3]. Common US artifacts like acoustic 
shadowing, acoustic enhancement and beam width artifacts are also encountered [3]. The 
variety of distortions and the expert subjectivity does not allow aforementioned classical IQA 
methods to be applied in the medical field easily [3], [13]. Czajkowska et. al, shared the HFUS 
dataset and offered applying  an IQA, which is a VGG16 model combined with the multistep 
training schemes [3]. In this study, a BiT-M model based on ResNet-50x1 (BiT-M-R50x1) 
method is used for IQA on the HFUS imaging dataset.  
 

II. MATERIALS AND METHODS 

A. Materials  

This female facial skin imaging dataset is constituted by HFUS image acquisition from 44 
healthy Caucasian females whose ages are between 56 and 67 [3]. All the images are obtained 
during 4 sessions and the first images of  23 patients are get before the trichloroacetic acid 
(TCA) chemical peeling which is an anti-aging skin therapy whereas the remaining 21 patients 
are set as placebo group [3]. In each session, approximately 40 images for each of the exactly 
specified three locations are obtained as sequences as shown in Figure 1. The original 
acquisition resolution of the images is 1386x3466 but the images are down sampled and resized 
as 224x224x3 to be able to be used by common AI models. The imaging device is DUB 
SkinScanner75 having a 24 MHz transducer and the acquisition is performed by acoustic 
intensity level 40 dB, 8 mm depth and B-mode frequency. Only the quality of some of the 
obtained images are appropriate for further medical diagnosis whereas the rest is not qualified 
enough because of wrong technical acquisition problems like incorrect probe positioning to the 
skin. A beginner sonographer does the image acquisition process at the first and third sessions 
whereas an experienced one performs at the second and fourth session. At the end of the whole 
imaging process, 17425 HFUS images are obtained. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 1. The visualization of image acquisition locations and orientation on a Facial Model [3] 
 
The suitability of the qualities of the images which are labeled as “ok” or “no ok” by two experts 
as shown in Figure  2 [3].  The ‘ok’ and ‘not ok’ labels are symbolized respectively as ‘1’ and 
‘0’ in the order of the Expert 1,2 and 3 as shown in Figure  2. However, one of the experts have 
labeled the images twice with an interval of 7 days [3]. Thus, Expert_1, Expert_2 and Expert_3 
label each images whereas Expert_1 and Expert_2 are the same person [3]. The Cohen’s Kappa 
results based on the labels of 3 Experts are given in Table  1 [3].  The data are made publicly 
available [3], [17]. In addition to these, in this study, a combined binary label set, which is 
called as ALL_Experts is proposed similar to the original study providing the dataset [3]. In 
this combined  binary label set, the images which are labeled as “ok” by at most one expert are 
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set as “not ok” whereas the images which are labeled as “ok” by at least two experts are set as 
“ok”[3]. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

a) [0 0 0] b) [0 0 1] c) [0 1 0] d) [1 0 0] 

 
 
 
 
 

 

 
  

e) [1 1 0] f) [0 1 1] g) [1 0 1] h) [1 1 1] 
 

Figure  2. Labeling combinations of some sampled HSUF images [17] 
 

TABLE I. THE COHEN’S KAPPA RESULTS BASED ON THE LABELS OF 3 EXPERTS [3] 
 

Cohen’s Kappa Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 

Expert_1 vs Expert_2 0.8004 0.8809 0.7364 0.8481 
Expert_1 vs Expert_3 0.7924 0.8398 0.6522 0.8261 
Expert_2 vs Expert_3 0.7068 0.8395 0.7208 0.9269 

 
B. METHOD 

Big Transfer(BiT): 

Deep Learning algorithms are data and computational power hungry in order to obtain high 
performance results on specific tasks. The classical transfer learning idea proposes a solution 
by substituting task-specific labeled data and computational power need for a pretraining phase 
[18]. As an alternative, the BiT model which is  a general visual representation learning (GVRL) 
based approach does not offer a complexity or a new component but a set of tricks to perform 
very well on many tasks. The BiT approach needs relatively less resources for fine-tuning 
hyperparameters for each new task or dataset by offering a heuristic for hyperparameter 
finetuning during the transfer.  

The BiT model is proposed optionally as based on different ResNet-v2 architectures such as 
ResNet 50,101 and 152 having 1,3 or 4 times widened hidden layers. The BiT model differs 
from classical ResNet architectures by replacing batch normalization (BN) layers with group 
normalization (GN) and weight standardization (WS) layers which dramatically affect the 
transfer learning performance [19]. Each of the offered BiT models are trained on three different 
scales of datasets and named as BiT-L, BiT-M and BiT-S. BiT-L models are trained on JFT-
300M dataset [20] which consists of 300 million noisily labelled images whereas BiT-M and 
BiT-S models are trained on public ImageNet-21k and ILSVRC-2012 datasets which 
respectively have 14 and 1.3 million images [21], [22]. In this study, BiT-M-R50x1, which is a 
BiT-M model based on ResNet-50x1architecture is used for benchmarking on the image 
dataset.   
To sum up, the BiT approach basically figures out the transfer learning process as ‘Upstream 
Pretraining’ and ‘Transfer to the Downstream Task’ steps [19].  The components of ‘Upstream 
Pretraining’ step are about the scale and replacing BN layers with GN and WS. In the ‘Transfer 
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to the Downstream Task’ step, a heuristic rule which is called as BiT- HyperRule is proposed 
to select the most crucial hyperparameters like image resolution and  training schedule length 
by taking into account the new task’s number of data points and image resolution [23]. 
Additionally, in that step, the images are resized to become a square and then a smaller inner 
random square is cropped out and randomly flipped. 

At the “Upstream Pretraining Hyperparameter Settings” step, all the upstream BiT models 
are pretrained via SGD with momentum having 0.03 and 0.9 for initial learning rate and 
momentum value respectively [19]. Image cropping technique, random horizontal mirroring 
and resizing images to 224x224 steps are applied for preprocessing. The BiT-M is pretrained 
for 90 Epochs with a global batch size of 4096 and the learning rate is decayed at 30, 60 and 80 
epochs by a factor of 10 on a Cloud TPUv3-512 [19]. Linear learning rate warm-up strategy is 
used for 5000 optimization iterations and multiplied by batch size 256 [24].  Weight decay of 
0.0001 is applied during only pretraining. 

 
At the “Downstream Fine-Tuning Hyperparameter Settings” step, the proposed BiT-

HyperRule is a heuristic to rule the hyperparameters to be used during fine-tuning. In this study, 
SGD as an optimization algorithm is applied with a momentum of 0.9, a learning rate of 0.003 
and batch size of 64. The images are randomly cropped and horizontally flipped. In this study, 
the step size, different from epoch concept,  is set as 200. The epoch number of  this study is 
found by dividing the steps number 200 to the division result of the size of the training set 
(15412) to the batch size (512) of this study and it corresponds nearly to 200/(15142/512) = 
6.64 epochs as shown in Eq. (1). 
 

𝐸𝑝𝑜𝑐ℎ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟  
𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟

 
𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒

𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑆𝑖𝑧𝑒  
 

Equation 1 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, the BiT model is applied to the same HFUS facial skin image dataset by using 
different labels. The training and testing of the models are executed on the same image dataset 
using four different label settings, which are decided by single labelers like Expert_1, Expert_2 
and Expert_3 as well as All_Experts that is a final combined label set derived from the decisions 
of all these three experts.  The train and test split value is set as 4:1. The performance results of 
these four settings are shared in terms of metrics like accuracy, precision, recall, F1 score, 
Cohen’s Kappa and AUC in Table  2. All the performance metrics are logged at the end of each 
four epochs and only the epoch having the highest accuracy value is taken into account. The 
confusion matrices of the four BiT models, which are trained and tested by different label sets 
are shared in Figure  3. 

 
TABLE II. THE PERFORMANCE RESULTS OF THE BIT MODELS TRAINED AND TESTED BY DIFFERENT LABEL SETS. 

 
Model and Label 

Set 
Accuracy Precision Recall F1 Score Cohen’s 

Kappa 
AUC 

BiT_Expert_1 0.9129 0.9131 0.9149 0.9129 0.8260 0.9708 
BiT_Expert_2 0.8891 0.8897 0.8913 0.8890 0.7785 0.9523 
BiT_Expert_3 0.9095 0.9097 0.9114 0.9094 0.8191 0.9686 

BiT_All Experts 0.9004 0.9003 0.9019 0.9003 0.8008 0.9642 
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                                                             a) BiT_Expert_1                   b) BiT_Expert_2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
                        
                                 c) BiT_Expert_3                          d) BiT_All_Experts 

Figure  3. The confusion matrices of the four BiT models trained and tested by different label sets 
 

The main advantage of this study is that the BiT method achieved comparable accuracies 
above 0.9 without requiring any other extra schemes like offered in Czajkowska et. al. [3]. In 
our preliminary benchmarks on CNNs, the highest accuracies obtained by the VGG11_BN for 
50 epochs on ALL_Experts is 0.7047 whereas it is found as 0.9004 for BiT-M-R50x1. The 
larger BiT models like BiT-L-R101x3 may probably give superior results since even a moderate 
model of BiT used in this study could outperform the VGG11_BN by %20 on accuracy metric 
according to our experiments.    

Additionally, the Czajkowska et. al. trained the VGG16 model on the datasets for 50 epochs 
for each path of their proposed scheme whereas the BiT model is trained for only 6.64 epochs 
in this study(for 200 steps and batch size=512) [3]. The proposed scheme of Czajkowska et. al. 
is very intuitive and successful and thus may be tried to apply to different kind of classification 
problems [3]. However, the hand-crafted structure of these schemes may need to be fined tuned 
for different datasets and tasks and preferring a superior classifier may be more appropriate for 
different kind of tasks and datasets.  

The accuracies and the other metrics are logged at the end of each 4 steps. Thus, the changes 
of accuracies of each BiT models on four different label sets are plotted for 200 steps and shared 
in Figure  4. The sharp and sudden drops of the accuracy levels in Figure  4 can give clue about 
the hardness and subjectivity of the labeling of this dataset. Especially, the deepest drop 
observed on the label set of Expert_2 shows that the label set of one batch after the step 20 
behaves like outlier and not aligned well with the remaining rest of the label set. A similar but 
smaller drop is observed for different batches of Expert_1 and Expert_3 also. It is declared that 
the Expert_1 and Expert_2 is the same person who labeled the same data set with an interval of 
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7 days but difference of the accuracy and Cohen’s Kappa results of the same classifier is up to 
2.38% and 11.15% with respect to Table  1 and 2. This difference also shows how noisy the 
label sets are and further regularization strategies like label smoothing may be applied in the 
future works. 

 

 
Figure  4. The accuracies of the BiT models on four different label sets 

 

IV. CONCLUSION 

In this study, BiT-M-R50x1 model which is a GVRL based deep learning approach is applied 
to the HFUS facial skin image dataset by using different label sets which are decided on 
different dates or by different experts. The proposed method achieves the 0.9129, 0.8891, 
0.9095 and 0.9004 accuracy values for binary classification respectively for Expert_1, 
Expert_2, Expert 3 and ALL_Expert label sets. A moderate BiT model without any extra-
complicated training strategies achieved a promising result on the noisy HSUF dataset. In the 
future works, the ensemble of more advanced BiT models and regularization strategies like 
label smoothing may be applied to the HSUF dataset. 
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Hek m ve Hemş reler n Manev /D n  İçer kl  Sağlık 
Müdahaleler ne İl şk n Görüşler  

Opinions of Physicians and Nurses on Spiritual/Religious Health 
Interventions 

Melike BOZTİLKİ *,1 
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1: Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet Bölümü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  
 

Özet: Modern tıp, hastalık ve sağlığa yönelik bilimsel bir yaklaşım benimsemiş, manevi/dini 
içerikli sağlık müdahaleler tığ eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi açısından manevi/dini değerlerin çeşitli olumlu 
potansiyeller barındırabileceği yönünde sonuçlar sunan araştırmaların artması ise maneviyatın 
sağlık içindeki yerini tekrar tartışmaya açmıştır. Tartışmaların önemli bir tarafı kuşkusuz ki 
hekimler ve hemşirelerdir. Bu nedenle dünyanın farklı ülkelerinde, hekimler ve hemşirelerin 
maneviyatın sağlık üzerindeki etkileri, sağlık hizmetleri içinde maneviyatın yerinin ne olması 
gerektiği gibi konulardaki görüşlerini inceleyen çalışmalar yapılmaktadır. Nitel yapıdaki bu 
araştırmada da Türkiye’de görev yapmakta olan hekim ve hemşirelerin konuyla ilgili görüşleri 
incelenmektedir. Sekiz hekim ve altı hemşire olmak üzere on dört katılımcının katıldığı nitel 
yapıdaki bu araştırmanın sonuçları, manevi/dini içerikli müdahalelerin sağlık hizmetlerine dahil 
edilmesi konusunda genel yaklaşımın olumsuz olduğunu göstermektedir. Hekimlerin tamamı 
konuyla ilgili olumsuz görüş bildirirken, manevi/dini müdahaleler yapılacaksa bile bu tür 
müdahalelerin sağlık ekibinin görev ve sorumlulukları dışında kaldığını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri, Manevi Müdahale, Dini Müdahale, Hekim, Hemşire. 
 
Abstract: Contemporary medicine has adopted a scientific approach to illness and health. 
Therefore, religious and spiritual interventions were excluded from the scope of medical 
education and health services. The increasing number of studies showing that spiritual/religious 
values may contain various positive potentials in terms of protection of health and treatment of 
diseases has led to discussion of the place of spirituality in health.. Undoubtedly, an important 
part of the debates are physicians and nurses. For this reason, studies are conducted in different 
countries of the world that examine the views of physicians and nurses on the effects of 
spirituality on health and what the place of spirituality should be in health services. In this 
qualitative study, the opinions of physicians and nurses working in Turkey on the subject are 
examined. The results of this qualitative study, in which fourteen participants, eight physicians 
and six nurses, participated, show that the general approach to the inclusion of spiritual/religious 
interventions in health services is negative. All of the physicians expressed a negative opinion 
on the subject and stated that even if spiritual/religious interventions were to be made, such 
interventions were outside the duties and responsibilities of the health team. 

Keywords: Health services, Spiritual Intervention, Religious Intervention, Physician, Nurse. 
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I. GİRİŞ 

Din ve maneviyat farklı kavramlardır. Bunlardan din; bireye roller ve sorumluluklar 
yükleyen, belli sınırları ve kuralları olan spesifik öğretiler bütünüdür. İnananlar açısından din, 
beslenme, insan ilişkileri gibi gündelik yaşamı da düzenler. Hastalık, ölüm, yoksulluk gibi zorlu 
yaşam deneyimlerinin nasıl yorumlanması ve bu yaşantılara karşı nasıl tepki verilmesi gerektiği 
din içinde belirlenmiştir. Maneviyat ise yaşamın yüce bir anlamı olduğu anlayışına ve sevgi, 
cömertlik, bilgelik, paylaşım gibi değerle odaklanır. Maneviyat ise dinden daha geniş ve her 
birey için içeriği farklı şekillenebilen esnek bir kavramdır.  

Sağlık hizmetlerinde manevi/dini hassasiyetin, temelde kültürel liyakatle ilişkili olduğu 
ancak genellikle iki farklı kavram olarak incelendikleri için gerekli anlam bütünleşmesinin 
sağlanamadığını belirtilmektedir. Ancak kavramlar içerik olarak farklılıklar barındırsalar da 
insanın ruhsal ve fiziksel sağlığını korunmasını ve hastalık durumunda sağlığına kavuşmasını 
kolaylaştırıcı etkileri bulunduğu iddia edilmektedir (Peters, 2008).  

Tüm dünyada tıbbi hizmetler içinde manevi/dini alanın (M/D) köklü bir tarihin olduğu, 
hastalıkların tedavi edilmesinde kanıt temelli ve çıktı odaklı sonuçlara odaklanmaya 
başlamasıyla sağlık alanının D/M alanıyla ilişkisinin kesilmiştir. Yakın dönemde ise M/D 
sağlık ilişkisinin tekrar, özellikle ABD merkezli olarak incelenmeye başladığı görülmektedir. 
Manevi/dini inançların diğer değişkenlerden bağımsız olarak dini inançla sağlıklı yaşam, 
gönüllü katılım, suç davranışında azalma, akıl sağlığında artış arasında pozitif ilişkiyi gösteren 
çok sayıda araştırma yapılmıştır. Örneğin Harper (2005), dini inanç ile sağlık arasındaki ilişkiyi 
açıklamaya çalışırken, bireyin dini pratiklere uygulamamasının sağlık üzerindeki olumsuz 
etkisinin, 40 yıl boyunca günde bir paket sigara içmeyle eşdeğer olduğunu iddia etmiştir 
(Harper, 2005). Öte yandan Koenig, yaptığı meta analiz çalışmasında M/D ile olumlu kişilik 
özellikleri olarak kabul edilen (iyi oluş, mutluluk, umut, iyimserlik, anlam-amaç, özgüven, 
özdenetim, olumlu kişilik özellikleri) değişkenlerin ilişkisini sınayan ve yüksek oranda pozitif 
korelasyon bulan çok sayıda araştırmaya atıfta bulunmaktadır (Koenig, 2012). 

ABD’de sağlık hizmetlerinde maneviyat konusunun tekrar gündeme gelmesi çeşitli 
nedenlerle ilişkilendirilmektedir. Bunlardan biri, 1975-1995 yılları arasında, klinik ortamında 
M/D ihtiyaçlarının göz ardı edileceğini düşünen ebeveynin profesyonel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmayı reddetmeleri üzerine 172 çocuğun hayatını kaybetmesi gösterilmektedir (Asser 
ve Swan, 1998). Bu tip vakalar sağlık hizmetlerini, hastaların M/D talepleri konusunda daha 
esnek olmaya zorlamaktadır. Diğer sebep ise, ABD nüfusu içinde giderek artan orana sahip 
nüfus gruplarının (Afrika kökenli bireyler, Hispanikler gibi) sağlık konularında dini 
yaklaşımları benimseme eğilimlerinin fazla olmasıdır (Stansbury vd, 2012). 

M/D tıp ilişkisi üzerine yapılan çalışma sayısındaki artışı sayısal olarak ifade etmek 
gerekirse, literatürde 1966-1992 yılları arasında M/D ile tıp ilişkisi üzerine 2; 1993-2005 arası 
ise 1.222 yayın bulunduğu görülmektedir. 2003 yılından önce ise kritik hastalar ve maneviyat 
içerikli çalışmaları konu edinen yalnızca iki çalışma yapıldığı görülmektedir (Catarina de 
Araújo Elias vd, 2006). Araştırmalar, ABD halkının inanç ve dindarlık eğilimlerinin 
1990’lardan itibaren keskin şekilde düşmeye başladığını; bir inanca sahip olduklarını 
söyleyenlerin de dini pratikleri uygulama oranlarının düştüğünü göstermektedir. Kendisini 
“maneviyat sahibi ancak dindar olmayan birey” olarak tanımlayan ABD’lilerin oranı 2012 
yılında %19 iken, 2017 yılında %28 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bunun yanında ana 
akım dini inançlardan uzaklaşılırken, yeni dini akımlara yönelimin arttığı görülmektedir. Bu 
durumun bir tezahürü olarak değerlendirilebilecek şekilde, spiritüel olarak nitelendirilen çoğu 
tıbbi yaklaşım ve müdahalenin yeni dini akımlar temelli olduğu görülmektedir (Espinha vd, 
2012; Lucchetti vd, 2012).  
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Hekimlerin Maneviyat ve Din Algıları Konusunda Araştırmalar 

Hekimlerin hastalarla manevi/dini çalışmalar içerisine girmesi önünde tanımlanmış çeşitli 
engeller bulunmaktadır. Bunlar a) hekimlerin iş yükleri sebebiyle hastalarla bu şekilde iletişime 
girmelerini mümkün kılacak zamana sahip olmamaları, b) hangi hastaların böyle taleplerinin 
olacağının belirlenmesinin zorluğu, c) hastalara kendi inanç ve değerlerini yansıtma konusunda 
duydukları endişe, d) hastada ve hekimde oluşabilecek rol karmaşası olarak belirtilmektedir. 
Ancak yine de hastanın kendisinin, ailesinin, sosyal çevresinin M/D inançları ve tedavi 
süresince başvurulabilecek destek sistemleri yanında sağlık uzmanlarının M/D’ye yönelik 
algıları ve sağlık hizmetlerinde kullanımı konusundaki algıları, fikirleri ve kendi eğilimleri de 
incelemektedir (Smolak vd, 2012).  

ABD’de eğitim ve dini inanç ilişkisini inceleyen bir araştırmada, katılımcı hekimlerin 
%29’unun meslek seçiminde dini inançlarının etkili olduğunu belirlenmiştir (Robinson vd, 
2017). 2005 yılında ABD’de üst düzey araştırma üniversitelerinde çalışmakta olan farklı 
alanlardan bilim adamları ile, hekimler arasında yapılan karşılaştırmada hekimlerin diğer 
alanlardan bilim adamlarına göre daha fazla; genel nüfusa kıyasla daha az dini inançlılık ifade 
ettiklerini göstermiştir. Hekimlerle, diğer alanlardan bilim adamları arasındaki farkın, sağlık 
alanının yardımlaşma, merhamet, insan sevgisi içeren yapısı olduğunu düşünülmektedir 
(Espíndula, Valle ve Bello, 2010).  

2010 yılında ABD’li hekimlerle yapılan bir başka çalışmada, hekimlerin %56’sı M/D içerikli 
müdahalelerin hasta üzerinde çok ve oldukça çok etkili olduğuna katılırken, %6’sı zor tıbbi 
durumlarda herhangi olumlu bir etkisi bulunduğunu belirtmiştir. Hekimlerin büyük çoğunluğu 
(%76) M/D’nin hastalar için iyi bir başa çıkma mekanizması olduğuna, ruh durumlarını olumlu 
etkilediğini (%75), dini topluluklara üye olmanın ruhsal ve uygulama düzeyinde destek verici 
olduğuna (%55) katılmışlardır. Bunun yanında kendini yüksek düzeyde dindar olarak 
tanımlayan hekimler, düşük dindarlık ifade eden hekimlere oranla D/M’nin sağlığı güçlü 
şekilde etkilediğini belirtmişlerdir (%82’ye %1 düzeyinde) (Curlin vd, 2007). 

ABD’de 1,144 hekimle yapılan bir diğer çalışmada hekimlerin %55’i dini inançlarının tıbbi 
çalışmalarını etkilediğini belirtmiştir. Diğer taraftan hekimlerin kendilerini dinden ziyade 
maneviyatla ilişkilendirdikleri, bu yönleriyle dindarlık seviyelerinin ABD toplum genelinin 
altında olduğu görülmüştür (Büssing vd, 2013). Yine ABD’de 2025 hekimle yapılan bir başka 
çalışmada katılımcı hekimlerin %29’u meslek seçimlerinde, %15.7’si ise uzmanlık alanı 
tercihlerinde dini inançlarının etkili olduğunu belirtmiştir.  Diğer taraftan hekimlerin dini 
pratikleri yerine getirme alışkanlıkları ile meslek ve uzmanlık alanı seçimleri arasında da bir 
ilişki olduğu ve dini pratikleri yerine getirme eğilimi arttıkça hekimlik mesleğini seçme 
eğiliminin de arttığı görülmüştür.  

Hekimlerin hastalarla din ve maneviyat temelinde nasıl bir iletişim geliştirecekleri 
konusunda da farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Temelde kendisini inançlı olarak tanımlayan 
hekimlerin, D/M’nin sağlığa olumlu katkısı olduğunu düşünme eğilimlerinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. (Smyre vd, 2018). Benzer şekilde, kendisini dindar olarak tanımlayan 
hastaların da D/M içerikli müdahale taleplerinin daha fazla olduğu görülmektedir (MacLean 
vd, 2003).  

Hekimlerin M/D alanine ilişkin değerlendirmelerinin uzmanlık alanine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı da araştırmaların konuları arasında yer almaktadır. Buna göre psikiyatri 
uzmanları diğer uzmanlık alanlarına kıyasla manevi ve dini müdahaleler konusunda daha az 
olumlu görüşe sahiptir (Robinson vd, 2017). Koenig, dinle ruhsal hastalıklar arasındaki tarihi 
gerilimin, psikiyatrik hastalıklar ile dini inançlar arasındaki ilişkinin incelenmesini, bu konuda 
araştırmalar yapılmasını ve literatürün gelişmesini engellediğini iddia etmektedir (Koenig, 
2012). Bu bilgi, psikiyatri alanı içinde özellikle şizofreni ve farklı kişilik bozuklukları olan 
hastaların D/M içeren destek çalışmaları ve müdahalelerden olumlu yönde etkilendiklerini 
gösteren çalışmalarla birlikte düşünüldüğünde, gelecekte ne tür yaklaşım ve politikaların kabul 
görmeye başlayacağı noktasını ilginç bir hale getirmektedir (Smolak vd, 2012).  
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Doktorların manevi yaklaşımları konusundaki çalışmalarda hastaların taleplerinin, 
doktorlarla manevi konular hakkında tartışmak veya bu konuda bir müdahale beklemekten 
ziyade, hastalık süresince başvurdukları başa çıkma mekanizmalarının sorulması, sahip 
oldukları D/M değerlerin anlaşılmaya çalışılması ve bu değerlere saygı gösterilmesi olarak 
belirlenmiştir. Hastaların hekimlerle bunun ötesinde bir dini konuşma veya eyleme girme 
beklenti veya isteklerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür (Hebert vd, 2001). 2004 yılında 
yapılan bir başka çalışmada ise hastaların %17’si kendisine yapılacak müdahalenin D/M 
içermesini istemeyeceğini belirtirken, katılımcıların %63’ü D/M içerikli sorular sorulmasını, 
içinde bulundukları sağlık sorununa bağlı olarak kabul edeceklerini belirtmişlerdir. Buna göre 
hayati risk içeren durumlar, bir yakının kaybedilmesi veya ciddi sağlık sorunları gibi 
durumlarda bireyler, D/M içerikli soruları cevaplamaya daha eğilimlidirler (Smyre vd, 2018). 
D/M ve hemşirelik üzerine yapılan çalışmaların büyük oranda hemşirelik sunumunda D/M’nin 
ne şekilde kullanılması gerektiği üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Sağlık ve bakım 
hizmetlerinin sunumunda bütüncül yaklaşımın bir bileşeni olarak ele alınan D/M’nin hemşirelik 
süreçlerine ne şekilde entegre edileceği, alandaki çalışmaların pek çoğunun temel noktasıdır. 
Türkiye’de hemşirelik ve D/M konusunda yapılan çalışmalarda ise genellikle D/M’nin 
gerekliliği veya etkilerinden ziyade hemşirelerin D/M duyarlı müdahaleler konusundaki 
yeterlilik düzeylerinin ölçüldüğü görülmektedir. Türkiye’de 554 hemşireyle, Maneviyat ve 
Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği kullanarak yapılan çalışmada hemşirelerin maneviyat ve 
manevi bakımı algılama düzeylerinin yüksek olduğu ancak bilgi eksiklikleri bulunduğu 
görülmüştür. Bunun yanında yeterli bilgisi olduğunu düşünen hemşirelerin de zaman 
yetersizliği sebebiyle D/M müdahaleler gerçekleştiremedikleri belirtilmektedir (Eğlence ve 
Şimşek, 2014). 

Yapılan çalışmalarda, hastaların manevi gereksinimleri konusunda hemşirelerin 
farkındalıklarının düşük olduğu, manevi bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin istendik düzeyde 
olmadığı, bakım planını oluşturmada maneviyata ilişkin donanımının yetersiz olduğu 
vurgulanmıştır. Ayrıca hemşirelerin mesleki eğitimleri sürecinde maneviyat kavramının 
kapsamlı olarak tartışılmadığı ve manevi boyutu değerlendirebilmek için yeterli eğitim 
almadıkları belirtilmektedir (Gönenç vd, 2016).  

Araştırma Modeli 

Nitel yapıdaki bu araştırmada yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılara daha önce belirlenmiş tek bir soru yöneltildiği için yapılandırılmış görüşmeler 
yoluyla veri elde edilmiştir. Örnekleme dahil olma kriteri hekim veya hemşire olarak bir sağlık 
kuruluşunda görev yapmak olarak belirlenmiş, amaçlı örneklem yöntemiyle görüşme yapılacak 
kişilere ulaşılmıştır. Araştırma 2021 yılında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesi ile bir 
özel hastanede gerçekleştirilmiştir.  
 
Bulgular 

Araştırma katılımcılarının “Sağlık hizmetlerinde manevi/dini müdahaleler uygulanması 
konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtların olumlu ve olumsuz olarak 
gruplandırılabilecek iki başlıkta toplandığı görülmektedir.  
 

a) Manevi/dini müdahalelere yönelik olumsuz yaklaşımlar ve gerekçeleri: 

“Türkiye'de sağlık profesyonellerinin hastanın manevi talebine dahil olmasında objektif 
olunmayacağını düşünerek katılmıyorum. Türkiye için maalesef böyle bir uygulama geçerli 
olamayabilir.” (Pratisyen hekim- Kadın) 

“Hastalara dini ve dinsel maneviyat içeren bir sağlık hizmeti değil, eğer hastalıkları süresince 
sıkıntı içindeyseler profesyonel psikiyatrik destek uzmanlarınca sağlanabilir. Din gibi bireysel 
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bir konu hizmete dönüştürülmemelidir. Çünkü herkesin inancı ya da inançsızlığı farklı 
boyutlardadır.” (Pratisyen hekim- Kadın) 

 “Hastaların dini ihtiyaç ve taleplerinin hekimlikle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu 
konuda hastanelerde talep halinde hizmet verebilecek din mensupları olmalı”. (Göz hastalıkları 
doktoru- Kadın) 

“Maneviyat elbette önemlidir ancak sağlık hizmetini ve tedavi sürecini aksatmamalı ve 
bilimselliğin önüne geçmemelidir.” (Genel cerrah- Kadın) 

“Manevi destek önemlidir ancak bunu dini profesyoneller vermelidir. Sağlık ekibi ile 
psikolog gibi kombine çalışılmalıdır. Reel sağlık durumu ile uygun danışmanlık gerekir.” (İç 
hastalıkları - Hekim- Kadın) 

 “Sağlık hizmeti evrensel ve vicdan olgusuyla yapılan kutsal bir görevdir. Din ile devlet 
işlerini birbirine karıştırılmaması düşüncesindeyim.” (Hemşire- Kadın) 

 “Din özneldir. Yalnızca (hastanın) kendisini ilgilendirir. Sağlık hizmetlerinden uzak olsun.” 
(Hemşire- Kadın 

 “Ülkemizin şu anki koşullarında dini-manevi konuları sağlık hizmetine karıştırmamak 
gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki bu hastaları inançlı-inançsız olarak etiketleme ile 
sonuçlanacaktır. Bu riskin olmadığını bilsem biyopsikososyal modelin içinde manevi boyutu 
da değerlendiriyoruz zaten, bununla ilgili hastanın ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşım 
sergileyebiliriz.” (Psikiyatri- Hekim- Kadın) 

“Sağlık çalışanının nötr olabilmesi önemlidir. Sağlık alanında klinisyenler oldukça yoğun 
çalışıyor. Hastaların manevi ihtiyaçlarının giderilmesinde hekim dışı -psikiyatri hariç- kişilerin 
görevlendirilmesi veya çalışması daha uygundur.” (Hekim- Kadın) 

“Yehova Şahidi olduğunu söyleyen plevral efüzyonlu bir hastama işlem yapmam 
gerekiyordu. Hastanın kan değerleri işlem esnasında ve/veya sonrasında kanama olabileceğine 
işaret ettiği için kendisine işlem öncesi tedbiren trombosit takviyesi yapmamız gerektiğini 
belirttim. Hastam bunun dini inanışına kesinlikle aykırı olduğunu, asla kabul etmeyeceğini 
belirtti. Hasta o dönem 31 yaşındaydı. Neden asla kabul etmediği üzerine konuştuk, kendisini 
fikrinden döndüremeyeceğimi anladığımda durumu annesine anlattım, "Bu işlemi yapmazsak 
oğlunuz ölebilir bile” dedim. Aldığım cevap “Yaşayıp sonunda cehenneme gitmesindense, 
şimdi ölsün cennete gitsin” oldu. Yehova Şahitleri’nin inanışına göre kan ürünü transferi 1 (bir) 
kez dahi yapıldığında cennet hakkınızı net olarak kaybedip, direkt cehenneme 
gidiyormuşsunuz. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Hastam daha sonra tedaviyi reddettiğine 
dair kağıdı imzaladı ve kendisini haliyle taburcu ettik. Sonraki durumunu bilmiyorum. O gün 
bugündür, kendi inanışı da çok sağlam olmayan biri olarak, dini/manevi hissiyat ile sağlık 
hizmetlerinin herhangi bir şekilde teması beni inanılmaz rahatsız ediyor.” (Göğüs cerrahı - 
Erkek). 

 
b) Manevi/dini müdahalelere yönelik olumlu yaklaşımlar ve gerekçeleri: 

“Maneviyat ve din hayatımızdan çıkaramayız. Daha öncesi bu tür şeylere kötü bakılırdı. 
Çalışma hayatına da uygulanırsa daha mükemmel olacağını düşünüyorum.” (Hemşire- Kadın) 

“Ruh sağlığı kliniklerinde din eğitimi almış ekip üyeleri tıpkı psikologlar gibi konsültasyon 
yapabilmeliler. Hastalara tedavi süreci boyunca manevi temelli destek verilmesi tedavi 
sürecinde hastaya olumlu bir katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Hastalar karsı olamadığı 
müddetçe sağlık hizmeti sırasında dini açıdan yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. 
Manevi destek ile iyileşme daha hızlı oluyor.” (Hemşire- Erkek) 

“Hastanın ve sağlık çalışanının bu konularda kendini ifade etmesi için bir form ve gerekli 
alan oluşturulması daha tatmin edici ve güven sağlayıcı olabilir.” (Hemşire- Kadın) 

“Maneviyata/dine duyarlı yaklaşımlar bir din adamı tarafından hastanın talepleri 
doğrultusunda olabileceği gibi terminal dönemdeki hastaların da dini inançları değerlendirilip 
psikolojik destek anlamında tedavi sürecine konulabilir. Bu konuda devreye din ve psikoloji 
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eğitimi almış din adamları girmelidir. Bu konuda sağlık çalışanlarınım da desteği alınabilir.” 
(Hemşire- Erkek) 

 
SONUÇ 

Bu araştırma, Türkiye’de görev yapmakta olan hekim ve hemşirelerin manevi/dini 
müdahalelerin sağlık hizmetleri içindeki yeri konusundaki düşüncelerini incelemektedir. 
Araştırmaya İstanbul’da bir eğitim araştırma ve bir psikiyatri hastanesinde görev yapmakta olan 
hekim ve hemşireler katılmıştır. Araştırma sonuçları doktorlar ve hemşirelerin konuyla ilgili 
nötr yaklaşımlarının bulunmadığını, katılımcıların tamamının olumsuz veya olumlu olmak 
üzere bir yaklaşım benimsediklerini göstermektedir. 14 katılımcıdan 10’u olumsuz, 4’ü olumlu 
görüş bildirmiştir. Olumlu görüş bildiren 4 katılımcının da hemşire olduğu, hekimlerin 
tamamının olumsuz görüş sahibi olduğu görülmektedir. Olumsuz yaklaşımların gerekçesi 
olarak sağlığın dinden bağımsız bir alan olması gerekliliği, M/D yaklaşımların bilimselliğin 
önüne geçeceği ve hastaların etiketlenmesine yol açacağı yönündeki endişeler gösterilmiştir. 
Olumsuz yaklaşım sahibi katılımcıların bir bölümü M/D içerikli müdahalelere tamamen 
karşıyken, bir bölümü M/D içerikli müdahaleler gerçekleştirilecekse bile bunun konunun 
uzmanları tarafından yapılması, sağlık uzmanlarının bu süreçlere dahil olmaması gerektiğini 
ifade etmişlerdir.  
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ÖZET 

Deniz üstü rüzgar enerji santralleri son zamanlarda yüksek önem ve momentum kazanan bir 
yenilenebilir enerji sistemidir. Deniz ülkeleri sahip oldukları deniz üstü rüzgar enerjisini doğru 
şekilde kullanıp enerji üretimi ve temini için bu sistemlerden yaygın şekilde faydalanır. 
Türkiye’de sahip olduğu yüksek rüzgar potansiyeli ve geniş deniz alanları ile deniz üstü rüzgar 
enerji santralleri için uygun bir yatırım alanıdır. Deniz üstü rüzgar enerji sistemleri uzun süreli 
ve yüksek yatırım maliyeti gerektirdiği için mevcut altyapı sistemlerinin doğru ve kapsamlı 
şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Mevcut limanların potansiyel deniz üstü rüzgar enerji 
sistemlerine hizmet edilebilirliğinin analizi yapılması gereken en temel altyapı analizlerinden 
biri olarak kabul edilebilir. Bu çalışma kapsamında, Güney Marmara bölgesinde potansiyel 
deniz üstü rüzgar enerji sistemleri için mevcut konteyner (yük) limanlarının teknik, çevresel ve 
ekonomik kriterler Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (BAHP) ile incelenip, limanların 
uygunluk haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile görselleştirilmiştir. Belirlenen teknik 
kriterler rıhtım uzunluğu ve derinliği, yük taşıma kapasitesi, vinç bulundurma vb; çevresel 
kriterler; iklim uygunluğu, trafik yoğunluğu, turizm faaliyetleri; ekonomik kriterler; santrale 
yakınlık, üreticiye yakınlık, kurulum kapasitesi vb gibi kriterler analiz edilmiştir. BAHP 
kapsamında, altı liman ve deniz üstü rüzgar enerji santrali uzmanından alınan sonuçlar analiz 
edilerek ikili karşılaştırma metodu uygulanmış ve kriterlerin önem dereceleri belirlenmiştir. 
BAHP sonuçlarına göre, teknik kriterlerin önemi çevresel ve ekonomik kritere göre daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Ek olarak, liman toplam alanı en önemli kriter olarak 
belirlenirken, helikopter sahası bulunması en düşük öneme sahip kriter olarak belirlenmiştir. 
Çalışma kapsamında, Güney Marmara Bölgesinde ki İmralı adası ile Erdek ilçesi arasında yer 
alan büyük kapasiteli (1.2 GW) potansiyel deniz üstü rüzgar santrali alanı için, Bandırma Çelebi 
Limanı, İçdaş Limanı ve Gemlik Limanları arasında kriter bazlı rekabet oluşturulmuştur. Sonuç 
olarak, Gemlik Limanı belirlenen potansiyel yatırım alanına en uygun liman olarak tespit 
edilirken, Bandırma Çelebi Limanı ise en düşük uygunluğa sahip liman olarak tespit edilmiştir. 
Elde edilen bulgular, ülkemiz de kurulması planlanan deniz üstü rüzgar enerji sistemlerine yol 
gösterici bilgiler taşımaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Güney Marmara, Deniz Üstü Rüzgar Enerji Sistemleri, Konteyner 
Limanlar, CBS, BAHP 
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ABSTRACT 

Offshore wind power plants are a renewable energy system that has gained high importance 
and momentum recently. Maritime countries use their offshore wind energy in the right way 
and make extensive use of these systems for energy production and supply. It is a suitable 
investment area for offshore wind power plants with its high wind potential and wide sea areas 
in Turkey. Because offshore wind energy systems require long-term and high investment costs, 
existing infrastructure systems must be analyzed accurately and comprehensively. The analysis 
of the serviceability of existing ports to potential offshore wind energy systems can be 
considered as one of the most basic infrastructure analyzes to be made. Within the scope of this 
study, the technical, environmental and economic criteria of the existing container (freight) 
ports for potential offshore wind energy systems in the Southern Marmara region are examined 
with the Fuzzy Analytical Hierarchy Method (BAHP), and the suitability maps of the ports are 
visualized with Geographic Information Systems (GIS). The technical criteria determined are 
quay length and depth, load carrying capacity, crane availability, etc.; environmental criteria; 
climate suitability, traffic density, tourism activities; economic criteria; Criteria such as 
proximity to the power plant, proximity to the manufacturer, installation capacity, etc. are 
analyzed. Within the scope of BAHP, the results obtained from six port and offshore wind 
power plant experts are analyzed and the pairwise comparison method is applied and the 
importance levels of the criteria are determined. According to the BAHP analyzes, it is 
determined that the importance of technical criteria is higher than the economic and 
environmental criteria. In addition, the total area of the port is determined as the most important 
criterion, while the presence of a helicopter field is determined as the criterion for having the 
lowest importance value. For the large-capacity (1.2 GW) potential offshore wind farm area 
located between İmralı Island and Erdek district, a criteria-based competition has been 
established between Bandırma Çelebi Port, İçdaş Port and Gemlik Ports in the South Marmara 
Region. As a result, while Gemlik Port is determined as the most suitable port for the 
determined potential investment area, Bandırma Çelebi Port is determined as the port with the 
lowest suitability. The findings provide guidance for the offshore wind energy systems planned 
to be established in our country. 
 
Keywords- South Marmara, Offshore Wind Farms, Conteyner Ports, GIS, FAHP 
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ÖZET 

Hidroloji döngüsünün temel bileşenlerinden biri olan buharlaşma, farklı iklim bölgelerindeki 
çeşitli meteorolojik değişkenlerden farklı şekilde etkilenir. Buharlaşmanun doğru bir şekilde 
tahmin edilmesi su kaynaklarının yönetimi, sürdürülebilir tarım, sulama sistemlerinin 
yönetiminde ve su yapısı tasarımı açısından hayati öneme sahiptir. Gelişen yapay zeka ve veri 
decomposition teknolojileri ile çeşitli meteorolojik değişkenlerin tahmin başarısı artmıştır. Bu 
çalışma kapsamında Bursa ilindeki yaz aylarındaki buharlaşma değerlerinin tahmininde K-
En Yakın Komşu (KNN) and Aşırı Gradyan Artırma (Xgboost) yöntemleri ve ayrık dalgacık 
dönüşümü birleştirilmiştir. Çalışmanın motivasyon kaynağı hangi anne dalgacık tipinin ve 
makine öğrenmesi modelinin buharlaşma tahmininde en doğru sonuçları gösterdiğinin ortaya 
çıkarılmasıdır. Bu amaçla Daubechies2, coiflet 2, symlet 2, biorthogonal 2.2 dalgacıklarını 
kullanılarak çeşitli girdi değişkenleri alt sinyallere ayrılarak KNN ve Xgboost algortimalarına 
girdi olarak sunulmuştur. Modelin kurulumu için aylık zaman periyodundaki total precipitation, 
average temperature, average relative humidity, average wind speed, total sunshine duration 
değerleri girdi olarak kullanılırken, total buharlaşma verileri algoritmaya çıktı olarak 
sunulmuştur. Kurulan model performansları determinasyon katsayıları, root mean square error, 
mean absolute eror ve saçılma diyagramları ile değerlendirilmiştir. En başarılı modelin rbio 2.2 
ve KNN yöntemlerinin birleşimiyle kurulan hibrit algoritma ile elde edildiği tespit edilmiştir. 
Çalışmanın sonuçları su kaynaklarının yönetimi, su yapılarının boyutlandırılması ve tarımsal 
üretim açısında çeşitli kurum ve kuruluşlara önemli bilgi sunmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler— Bursa; Aşırı Gradyan Artırma; Buharlaşma tahmini; K-En Yakın Komşu; 
Makine öğrenmesi; Dalgacık dönüşümü. 
 

ABSTRACT 

Evaporation, one of the basic components of the hydrological cycle, is affected differently 
by various meteorological variables in different climatic regions. Accurate evaporation 
estimation is vital for water resource management, sustainable agriculture, irrigation systems 
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management, and water structure design. With the development of artificial intelligence and 
data decomposition technologies, the prediction success of various meteorological variables has 
increased. Within the scope of this study, K-Nearest Neighbor (KNN) and Extreme Gradient 
Boosting (Xgboost) methods and discrete wavelet transform are combined in the estimation of 
evaporation values in the summer months in Bursa.   The motivation for the study is to reveal 
which mother wavelet type and machine learning model show the most accurate results in 
evaporation prediction. For this purpose, various input variables were separated into sub-signals 
with Daubechies 2, coiflet 2, symlet 2, biorthogonal 2.2 wavelets and presented as inputs to 
KNN and Xgboost algorithms. For the model's setup, total precipitation, average temperature, 
average relative humidity, average wind speed, total sunshine duration values in the monthly 
time period were inputs, and total evaporation data were presented as output to the algorithm. 
The performances of the established models were evaluated with the coefficients of 
determination, root mean square error, mean absolute error and scatter diagrams. It has been 
determined that the most successful model is obtained with the hybrid algorithm established by 
the combination of rbio 2.2 and KNN methods. The study results provide important information 
to various institutions and organizations in terms of managing water resources, sizing of water 
structures and agricultural production. 
 
Keywords- Bursa; Extreme Gradient Boosting; Evaporation prediction; K-Nearest Neighbors; 
Machine learning; Wavelet transform. 
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ÖZET 

Akarsu akımının modellenmesi kurak ve yarı kurak havzalarda su kaynaklarının etkili 
yönetimi, taşkın ve kuraklık analizi, hidroelektirk enerjisi üretimi ve tarımsal üretim açısından 
önemlidir. Bu çalışma kapsamında, çeşitli meteorolojik verilerin akış tahmini üzerindeki 
etkisini değerlendirmek için ileri beslemeli sinir ağı (FFNN) ve uyarlamalı sinirsel bulanık 
çıkarım sistemi (ANFIS) kullanılmıştır. Gecikmeli yağış, sıcaklık, bağıl nem ve akarsu 
akımlarının çeşitli varyasyonları modellere girdi olarak verilirken Munzur Nehri, Yukarı Fırat 
havzasının akarsu akımları çıktı olarak tahmin edilmiştir. Girdi parametreleri seçilirken akarsu 
akımı değerleri ile yüksek korelasyonlu periyotlar kullanılmıştır. Verilerin çeşitli setlere 
bölünmesi aşırı öğrenme ve eksik öğrenme problemlerinin ortadan kaldırılması için önemlidir. 
Bu nedenle geliştirilen modellerde verilerin %70'i eğitim, %15'i test ve %15'i geçerlilik için 
kullanılmıştır. Modelin başarısını test etmek için, korelasyon katsayısı (R), determinasyon 
katsayısı (R2) ve ortalama hata kareleri kare kökü (RMSE) gibi çeşitli istatistiksel göstergeler 
kullanılmıştır. Analiz sonuçları ve istatistiksel göstergeler değerlendirildiğinde tercih edilen her 
iki yöntemin de başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Ancak Tansig transfer fonksiyon ve 
trainlm eğitim algoritmasına sahip FFNN modelinin ANFIS yaklaşımına göre daha gerçekçi 
çıktılar ürettiği belirlenmiştir. Ayrıca hibrit öğrenme algoritması, Gaussmf üyelik fonksiyonu 
ve sekiz alt küme ile en iyi Anfis-Sugeno modelinin elde edildiği ortaya çıkmıştır. Yapılan 
analizler doğrultusunda FFNN'nin akarsu akım verilerini modellemede ANFIS'e göre daha 
başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler— Akış tahmini; YSA; ANFIS; yağış; Hava sıcaklığı; Munzur Nehri. 
 

ABSTRACT 

Streamflow modeling is important in water resources management, flood and drought 
analysis, hydroelectric energy production and agricultural production in arid and semi-arid 
basins. In this study, feed-forward neural networks (FFNN) and adaptive neuro-fuzzy inference 
systems (ANFIS) were used to evaluate the effect of various meteorological data on streamflow 
prediction. Various variations of lagged precipitation, temperature, relative humidity, and 
stream flows were presented as inputs, and Munzur River, Upper Euphrates basin's streamflow 
values were estimated as outputs. While selecting the input parameters, highly correlated 
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periods with the streamflow values were used. It is crucial to divide the data into several sets to 
eliminate overfitting and underfitting problems. Therefore, in the developed models, 70% of 
the data was used for training, 15% for testing, and 15% for validation. Various statistical 
indicators were used to test the model's success, coefficient of correlation (R), coefficient of 
determination (R2), and root mean square error (RMSE). When the results of the analyzes and 
statistical indicators were evaluated, it was determined that both preferred methods showed 
successful results. However, it has been determined that the FFNN model with Tansig transfer 
function and trainlm training algorithm produces more realistic outputs than the ANFIS 
approach. In addition, it was revealed that the best Anfis-Sugeno model was obtained with a 
hybrid learning algorithm, Gaussmf membership function, and eight subsets. In line with the 
analyses, it has been revealed that FFNN is more successful than ANFIS in modeling 
streamflow data. 

 
Keywords- Streamflow prediction; ANN; ANFIS; Rainfall; Temperature; Munzur River 
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ÖZET 

Nükleer reaksiyon süreçlerinin nasıl ilerlediğinin ve doğasının nasıl geliştiğini anlamanın en 
önemli yollarından bir tanesi teorik modeller ile yapılan çalışmalardır. Teorik modeller 
yardımıyla analiz edilen reaksiyon süreçleri hem mevcut deneysel çalışmaları desteklemesi 
hem de ileride yapılacak olan deneysel ve teorik çalışmalara altyapı oluşturması açısından 
büyük öneme sahiptir. Ayrıca, nükleer modellere dayalı nükleer reaksiyon hesaplamaları 
deneysel verilerin doğruluğunu belirlemek ve eksikliklerini tamamlamak için de yararlı olabilir. 
Bu çalışmada, nükleer reaksiyonların gerçekleşme olasılığı anlamına gelen tesir kesiti 
değerlerinin teorik bir analizi sunulmuştur. Teorik hesaplamalar için mevcut literatürde yer alan 
nükleer seviye yoğunluğu modelleri tesir kesiti hesaplamalarında birer girdi olarak tercih 
edilmiştir. Nükleer seviye yoğunluğu, çekirdeğin uyarılmış seviyelerinin belli bir enerji 
aralığındaki sayısı olarak tanımlanabilir. Düşük uyarılma enerjilerinde bu seviyeler gözle ayırt 
edilip sayılabilirken artan enerjilerde sıklaşır ve sürekli bir dağılım sergiler. Dolayısıyla da, bir 
fonksiyon yardımıyla tanımlanırlar. Bu fonksiyon için literatürde mevcut olan ve yaygın olarak 
kullanılan dört nükleer seviye yoğunluğu modeli (geri-kaydırılmış Fermi gaz modeli, sabit 
sıcaklık modeli, genelleştirilmiş süperakışkan model, yarı-klasik kollektif Fermi gaz modeli) 
kullanılarak hesaplar gerçekleştirilmiş ve uluslararası deneysel veri tabanı EXFOR’dan alınan 
deneysel sonuçlar ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Hesaplamalarda, literatürde yaygın 
olarak kullanılan TALYS bilgisayar kodu kullanılmıştır. Model sonuçlarının daha iyi 
yorumlanıp ayırt edilebilmesi için hesaplamaları yapılan her reaksiyon için ayrıca ki-kare 
değeri hesaplanmış ve tablo halinde sunulmuştur. Bu sonuçlara göre de, analiz edilen her bir 
reaksiyon için hangi nükleer seviye yoğunluğu modelinin daha uygun olduğu belirlenmiştir. 
Böylece, yapılan bu çalışma ile ileride yapılacak olan deneysel ve teorik çalışmalar için ön bilgi 
oluşturulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler—Nükleer seviye yoğunluğu; Nükleer seviye yoğunluğu modelleri; Tesir 
kesiti; TALYS 

ABSTRACT 

One of the most important way to understand how nuclear reaction processes progress and 
how their nature develops is through studies with the theoretical models. The analyzed reaction 
processes with the theoretical models are of great importance in terms of both supporting 
existing experimental studies and forming a basis for future theoretical and experimental 
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studies. In addition, nuclear reaction calculations based on nuclear models can also be useful to 
determine the accuracy of the experimental data and to supplement its deficiencies. In this 
study, a theoretical analysis of cross section which mean the probability of occurrence of 
nuclear reactions, is presented. For theoretical calculations, nuclear level density models in the 
current literature are preferred as inputs in the cross section calculations. Nuclear level density 
can be defined as the number of excited levels of the nucleus in a certain energy range. At low 
excitation energies, these levels can be distinguished and counted visually, while at increasing 
energies they becomes more frequent and show a continuous distribution. Therefore, nuclear 
level density is defined with a function. Calculations for this function were performed using 
four widely used nuclear level density models (back-shifted Fermi gas model, constant 
temperature model, generalized superfluid model, semi-classical collective Fermi gas model) 
which are available in the literature and were interpreted by comparing the experimental results 
taken from the international experimental data base EXFOR. TALYS computer code which is 
widely used in the literature, was used in the calculations. In order to interpret and distinguish 
the model results, the chi-squared values for each reaction were calculated and presented with 
a table. According to these results, it was determined which nuclear level density model was 
more suitable for each analyzed reaction. Therefore, with this study, preliminary information 
has been formed for the experimental and theoretical studies to be carried out in the future.  
 
Keywords- Nuclear level density; Nuclear level density models; Cross section; TALYS 
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ÖZET 

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 virüsü hızlı bir şekilde dünyanın her yerine 
yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü 2020 Mart ayında bu durumu pandemi olarak ilan etmiştir. 
Hızlı bir şekilde yayılan ve potansiyel ölüm tehdidi yüksek olan Covid-19 virüsünün bireyler 
ve toplumların yaşantıları üzerinde zorunlu değişikliklere neden olmuştur. Buna bağlı olarak 
Covid-19 virüsünün yıkıcı etkisin kontrol altına alabilmek için pandemi sokağa çıkma yasağı, 
maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe uygulaması ve seyahat kısıtlaması gibi bazı tedbirler 
alınmıştır. Sosyal izolasyon tedbirinin yoğun bir şekilde uygulandığı Covid-19 pandemisinde 
bireyler salgınla ilgili tüm gelişmeleri teknolojik cihazları vasıtasıyla internet üzerinden 
öğrenmeye başlamıştır. Bu durum bireylerin sanal ortamda pandemi ile ilgili birçok yanlış bilgi 
ile karşılaşmasına ve fiziksel olarak korunaklı durumda olmalarına rağmen Covid-19 
kaygılarının yükselmesine neden olmuştur. Hatta bireyler öğrendikleri bu bilgilerin yanlış ve 
doğruluğunu kontrol etmeden kendi çevrimiçi hesaplarından diğer insanlarla paylaşmıştır. 
Yapılan bu paylaşımlar bir süre sonra kontrolden çıkmaya başlamış ve siber ortamlardaki bu 
paylaşımlar bireylerin Covid-19 korkularının yükselmesine neden olarak sanal bir Covid-19 
salgınını ortaya çıkarmıştır.  Bu durum Covid-19 pandemisiyle ilgili yeni bir sorun alanının 
oluşmasına neden olmuş, virüsün fiziki bulaş riskinin haricinde siber ortamlardaki 
paylaşımlardan dolayı duygusal bulaş riskini de ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 
pandemi ile ilgili endişe verici bir siber ortamın oluştuğunu ve bu durumun patolojik sonuçlara 
neden olabileceğini belirmiştir. Bu çalışmada pandemi gibi salgın hastalık dönemlerinde 
teknoloji bağımlılıklarındaki artışlara ve pandemi dönemindeki kaygı ve korku üzerindeki 
dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak salgın dönemlerinde sınırsız paylaşım ortamı sunan sanal 
ortamların bireylerin korku ve kaygılarını tetiklediği ve aynı zamanda teknoloji bağımlılık risk 
faktörlerinin yükseldiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler—Covid-19 Virüsü, Pandemi, Salgın Dönemleri, Teknoloji Bağımlılığı, 
Çevrimiçi İletişim Araçları 
 

ABSTRACT 

The Covid-19 virus, which emerged in China in 2019, spread rapidly all over the world, and 
the World Health Organization declared this situation a pandemic in March 2020. The Covid-
19 virus, which spreads rapidly and has a high potential death threat, has caused necessary 
changes on the lives of individuals and societies. Accordingly, some preventions have been 
taken to control the devastating effect of the Covid-19 virus, such as curfew, obligation to wear 
masks, social distancing, and travel restrictions.  During the Covid-19 pandemic, where social 
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isolation prevention was applied intensively, individuals started to learn all the developments 
related to the epidemic via the internet through their technological devices. This situation has 
led to the rise of Covid-19 concerns, although individuals encounter much false information 
about the pandemic in the virtual environment and are physically protected. Individuals shared 
this information with other people from their online accounts without checking the accuracy of 
this information. These posts started to get out of control after a while, and these posts in cyber 
environments caused a virtual Covid-19 epidemic by causing individuals to increase their fears 
of Covid-19. This situation has caused the emergence of a new problem area related to the 
Covid-19 pandemic, besides the risk of physical contamination by the virus, it has also revealed 
the risk of emotional contamination due to sharing in cyber environments. The World Health 
Organization has stated that there is an alarming cyber environment regarding the pandemic 
and that this situation may cause pathological results. In this study, attention was drawn to the 
increase in technology addictions during epidemics such as pandemics and anxiety and fear 
during the pandemic period. As a result, it has been seen that virtual environments that offer 
unlimited sharing environments during epidemic periods trigger the fear and anxiety of 
individuals and at the same time, technology addiction risk factors increase. 
 
Keywords-Covid-19 Virus, Pandemic, Epidemic Periods, Technology Addiction, Online 
Communication Tools 
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ÖZET 

Yonca (Medicago sativa), baklagiller (Fabaceae) familyasına dahil, uzun ömürlü, gerek 
yeşil ot gerekse kuru ot olarak değerlendirilebilen çok yıllık bir serin 
mevsim yem bitkisi türüdür. Uluslararası terminolojide alfalfa veya lucerne, halk dilinde Şark 
yoncası veya Kaba yonca şeklinde de anılır. 

Yonca çok yıllık, otsu yapıda ve yeryüzünde en fazla tarımı yapılan yem bitkisidir. Boyu 
50–80 cm’dir. Derin bir kök sistemi vardır.  Toprak üstündeki sürgünlerinin biçildikçe 
yeniden sürmesi, yıl içinde 3-7 kez biçim vermesi ve başka bir yem bitkisinde görülmeyen bol 
ot verme gücü yalnızca yonca bitkisinde bulunmaktadır.  Uygun koşullarda, kökleri 8-10 m 
derine gider. Etkili kök derinliği 120–180 cm’dir.  Bu nedenle kuraklığa oldukça dayanıklıdır. 
Yonca, biçilmeye olduğu kadar, otlatılmaya da dayanıklıdır. Bu nedenle meraların ıslahında 
diğer bitkilerle karışıma giren, meranın kalitesini arttıran ve toprağı oldukça ekonomik bir 
şekilde değerlendiren bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle süt verimini % 30'lara 
kadar artıran ve yem bitkileri içerisinde en çok besleyicilik değeri olan yonca otunda %15-20 
arasında ham protein ve yaklaşık 10 kadar vitamin  vardır.  

Genelde kuru ot üretimi, otlatma veya silo yemi yapmak amacıyla yetiştirilen yonca,  
enerji bakımından randımanı yüksek ve köklerinde yaşayan Rhizobium bekterileri ( 
Rhizobium medicago) ile toprağa biyolojik yolla azot sağlayan bir bitki olması sebebiyle,  
yetiştirildiği topraklara nitrojenli gübre uygulanmasını azaltmaktadır. Yonca, 1 yılda dekara 
ortalama 50 kg nitrojen sağlamaktadır.  

Yonca, birçok kaynakta diğer yem bitkilerinden ayrı bir yere konularak “Yem Bitkilerinin 
Kraliçesi” olarak isimlendirilmektedir. Bunun başlıca sebebi yoncanın, geniş adaptasyon 
yeteneğine sahip ve uzun ömürlü olması, biçim sayısının fazlalığı ve besin değerinin yüksek 
olması, toprağa azot bağlaması, birim alandan kaldırdığı protein miktarının fazlalığı yanında 
arılar için iyi bir nektar kaynağı olmasıdır. Ayrıca yonca otu mineral maddeler bakımından da 
çok zengin bir besin kaynağıdır. S b rya ve Alaska g b  soğuk yerlerde yet şeb ld ğ  g b , sıcak 
ve kurak bölgelerde de yet şt r leb l r. Tek yıllık çeş tler  de bulunan yonca erozyon 
kontrolünde öneml  derecede etk nd r.  

Yonca otunda as tlerde er yen maddeler bulunmaktadır. Bunlar, hayvanların m deler nde 
“pekt naz” le b rleş nce gaz m ktarı artmakta ve bu gaz, hava kabarcıkları hal nde m den n 
üst kısmına çıkmakta ve bu arada bol köpük meydana geld ğ  ç n dışarı atılamamakta ve 
hayvan bu dışarı atılamayan gaz neden yle ş şerek ölmekted r. Bu nedenle yonca b tk s  d ğer 
yem b tk ler  le karışım hal nde ek lmel  veya saf yoncalıkta otlatılacak hayvanların mutlaka 
kontrollü b r şek lde beslenmes ne d kkat ed lmel d r. 

 
Özetle söylemek gerek rse;  
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1. Yüksek adaptasyon yeteneğ  
2. Yüksek kuru ot ver m  ( D.oğu Anadolu’da 500-600 kg/da; İç  Anadolu’da 1000 kg/da; 

Ege  ve  Marmara’da 2000 kg/da; Güneydoğu Anadolu’da 2000-2500 kg/da) 
3. Yüksek besin değeri (Ortalama % 18 ham protein oranı) 
4. Uzun ömürlü olması 
5. Otlatmaya oldukça dayanıklı olması 
6. Kendisinden sonra yetiştirilen bitkiye iyi bir toprak bırakması 
7. Yüksek biçim sayısı (Doğu Anadolu’da 2-3; İç Anadolu’da 4-5; Ege ve  Marmara’da 

7-8; Güneydoğu Anadolu’da 10 b ç m/yıl) 
8. Buğdaygil yem bitkileri ile iyi bir karışım oluşturması 
9. Toprağı ekonomik olarak kullanması 

10. Erozyon kontrolünde etkin olması  
 

gibi özellikleri sebebiyle “Yem Bitkilerinin Kraliçesi” olarak isimlendirilmesi, yoncanın 
tarımda ne kadar önemli bir yem bitkisi olduğunu göstermektedir 

Yonca b tk s nde ana kök yan köklere göre kalınlaşmıştır.  Uygun koşullarda kökler 
toprağın 8-10 m kadar der nl ğ ne neb l r. Sapı dik yapılıdır ve boyu ortalama 80-100 cm 
arasındadır. 

Yapraklar, üç adet yaprakçıktan meydana gelmiştir. Orta yaprakçık sapı yandakilerden 
belirgin bir şekilde uzundur. Yaprak koltuklarından çıkan çiçekler, 2-3 mm uzunluğunda 
sapçıklarla salkım eksenine bağlanmıştır.  

Meyveler yaprak koltuklarında salkımlar halinde oluşur ve helezonik yapıdadır Tohumlar 
parlak kahve renkli, böbrek veya yarım böbrek, bazen kalp şeklindedir. 

Yonca tınlı, az kumlu ve kireç içeren topraklarda iyi gelişmektedir. Tohumlarının çok 
küçük olması nedeniyle iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. Yonca ekim makineleri (mibzer) 
ile sıraya veya serpme ekim yöntemi ile ekilmektedir. Sıra aralığı mesafesi 18-20 cm 
olmalıdır. 

Ekim öncesi toprak işlemesi sırasında 12-16 kg/da saf fosfor uygulaması yapılmalıdır. 
Ekim sırasında ise 4 kg/da saf azot ve 12-20 kg/da saf potasyum verilmesi uygundur. Yonca 
su ihtiyacı fazla olan bir bitkidir ve verim sulama ile doğru orantılıdır. Bu nedenle yağışı 
yetersiz olan yerlerde mutlaka sulanması gereklidir. 

Yoncada görülen başlıca hastalıklar mildiyö, kök çürüklüğü, yaprak uyuzu ve yonca 
mozaik virüsü hastalıklarıdır. En önemli zararlısı yonca hortumlu böceğidir. Yonca 
alanlarında en fazla zarar meydana getiren yabancı ot, parazit bir bitki olan küsküttür.  

Otu için yetiştirilen yoncanın en uygun biçim zamanı %10 çiçeklenme devresidir. Biçim 
yüksekliği 8–10 cm olmalıdır. Ortalama kuru ot verimi dekar başına yaklaşık 800-1000 
kg’dır. 

Hayvanların yem ihtiyaçları doğal çayır meralar ve tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem 
bitkilerinden sağlanmaktadır. Yeterli ve kaliteli yem sağlanması, yetiştirilecek yem 
bitkilerinin doğru seçilmesi ile mümkündür. Çalışmamızın amacı, yonca bitkisinin hayvan 
beslenmesindeki önemini ortaya koymaktır. 
 
Anahtar Kelimeler—Yonca (Medicago sativa); Ham Protein Oranı; Küsküt; Yonca Hortumlu 
Böceği;Rhizobium Medicago 

 

ABSTRACT 

Alfalfa (Medicago sativa) is a perennial cool-season forage crop of the legume family 
(Fabaceae), which can be utilized both as green grass and as hay. In international 
terminology, alfalfa or lucerne is also known as Oriental alfalfa or Common alfalfa. 
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Alfalfa is a perennial, herbaceous and the most widely cultivated forage crop on earth. It is 
50-80 cm tall and It has a deep root system.  Only alfalfa plant has the power of its shoots on 
the soil to reappear as they are mowed, to be mowed 3-7 times during the year and to give 
abundant grass that is not seen in any other forage plant.  Under suitable conditions, its roots 
grow 8-10 m deep. Effective root depth is 120-180 cm. Therefore, it is highly resistant to 
drought. Alfalfa is as resistant to grazing as it is to mowing. For this reason, it is a plant that is 
mixed with other plants in the improvement of pastures and increases the quality of the 
pasture and utilizes the soil in a very economical way. Alfalfa grass, which increases meat and 
especially milk yield up to 30% in barn fattening and has the highest nutritional value among 
fodder plants, has 15-20% crude protein and about 10 vitamins 

Alfalfa, which is generally grown for hay production, grazing or silo feed, reduces the 
application of nitrogen fertilizers to the soils where it is grown, as it is a plant with high 
energy efficiency and Rhizobium bacteria (Rhizobium medicago) living in its roots and 
providing nitrogen to the soil biologically. Alfalfa provides an average of 50 kg/da nitrogen in 
1 year. 

In many sources, alfalfa is placed in a different place from other forage crops and named as 
the "Queen of Forage Crops". The main reason for this is that alfalfa has a wide adaptation 
ability and is a long-lasting plant, has a high number of cuts and high nutritional value, fixes 
nitrogen to the soil, the amount of protein it removes from the unit area is high and it is a good 
source of nectar for bees.  

Alfalfa grass contains substances that dissolve in acids. When these combine with 
"pectinase" in the stomachs of animals, the amount of gas increases and this gas goes up into 
the upper part of the stomach in air bubbles. In the meantime, it cannot be expelled because a 
lot of foam is formed The animal dies because of this gas that cannot be expelled. 

 
To summarize; 
 

1. High adaptability 
2. High hay yield 
3. High nutritional value 
4. To have longevity 
5. Being  resistant to grazing 
6. Leaving a good soil for the plant grown after it 
7. High mowing count 
8. Forms a good mixture with wheatgrass forage crops 
9. Economical use of  the soil 

10. Being very effective in erosion control 

The fact that it is called the “Queen of Forage Crops” due to such features shows how 
important alfalfa is as a forage crop in agriculture. 

In alfalfa plants, the main root is thicker than the lateral roots. Under suitable conditions, 
the roots can grow as deep as 8-10 m into the soil. The stem is erect and the average height is 
between 80-100 cm. 

Leaves consist of three leaflets. The central leaflet stalk is noticeably longer than the lateral 
ones. Flowers emerging from the leaf axils are connected to the raceme axis by 2-3 mm long 
pedicels. 

Fruits are formed in clusters in the leaf axils and have a spiral shape. The seeds are shiny 
brown, kidney or half kidney, sometimes heart-shaped.  

Alfalfa grows well in loamy, slightly sandy and calcareous soils. Since the seeds are very 
small, a good seedbed should be prepared. Alfalfa is sown by row or spread sowing method 
with seeding machines. Row spacing should be 18-20 cm.  
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During pre-sowing tillage, 12-16 kg/da of pure phosphorus should be applied. During 
sowing, 4 kg/da of pure nitrogen and 12-20 kg/da of pure potassium are appropriate. Alfalfa 
must be irrigated in places with insufficient rainfall. 

The main diseases of alfalfa are mildew, root rot, leaf scab and alfalfa mosaic virus. The 
most important insect is the alfalfa proboscis beetle. The weed that causes the most damage in 
alfalfa is cuscuta, which is a parasitic plant.  

The most suitable harvest time for alfalfa grown for hay is 10% flowering stage. Mowing 
height should be 8-10 cm. Average hay yield is about 800-1000 kg/da. 

 
Keywords—Alfalfa (Medicago sativa); Crude Protein Rate; Cuscuta; alfalfa proboscis 
beetle; Rhizobium Medicago   
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Based Reading Environments 
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ÖZET 

Arttırılmış gerçeklik birçok alanda olduğu gibi eğitim ortamlarında da sıkça kullanılmaya 
başlanan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ortamlarında güncelliği korumak 
ve süreçte görev alan paydaşların bu yeni teknolojilere yönelik görüşleri hakkında bilgi sahibi 
olmanın çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda 
bu araştırma bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan sınıf öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin arttırılmış gerçeklik temelli okuma ortamlarına yönelik görüşlerini incelemeyi 
amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcı grubu 30 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. 
Araştırmanın veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Verilerin analizi 
kısmında ise nitel veri analiz yöntemlerinden birisi olan içerik analizi kullanılmıştır. 
Öğrencilerden görüş alınmadan önce arttırılmış gerçeklik konusunda bilgi sahibi olup 
olmadıklarını belirlemek için bu kavramla ilgili bazı sorular sorulmuş ve gelen cevaplara göre 
arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili kısa bir bilgi verilmiştir. Daha sonra araştırmacı 
tarafından tasarlanmış olan arttırılmış gerçeklik temelli bir okuma ortamı katılımcılara 
gösterilmiş ve bu ortamda geliştirilmesi ya da çıkarılması gereken kısımlar olup olmadığı ve bu 
tür ortamların öğrenciler için pozitif ve negatif yönlerinin neler olabileceğiyle ilgili sorular 
sorulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının genel 
olarak arttırılmış gerçeklik temelli okuma ortamlarını yaratıcılık ve uzamsal düşünme 
becerilerini geliştirebilecek, motivasyon düzeylerini arttırmaya katkı sağlayacak ve dolaylı 
olarak akademik başarılarının da yükselmesine imkân sağlayacak ortamlar olarak gördükleri 
gözlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler—Arttırılmış gerçeklik; Okuma; Teknoloji; İçerik analizi; Ekle (anahtar 
kelimeler) 
 

ABSTRACT 

Augmented reality emerges as a technology that is frequently used in educational 
environments as in many fields. It is thought that it is very important to keep up-to-date in 
educational environments and to be informed about the opinions of the stakeholders involved 
in the process on these new technologies. Considering these reasons, this research aims to 
examine the opinions of primary school teachers studying at a state university about augmented 
reality-based reading environments. The participant group of the research consists of 30 
primary school teacher candidates. A semi-structured interview form was used in the data 
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collection process of the research. Phenomenology design, one of the qualitative research 
designs was used in the study. In the data analysis part, content analysis, which is one of the 
qualitative data analysis methods was used. Before taking opinions from the students, some 
questions about this concept were asked to determine whether they had knowledge about 
augmented reality and a brief information about augmented reality technology was given 
according to the answers. Then, an augmented reality-based reading environment designed by 
the researcher was shown to the participants and questions were asked about whether there were 
parts that needed to be developed or removed in this environment and what the positive and 
negative aspects of such environments could be for students. When the findings obtained from 
the research were examined, it was observed that the teacher candidates generally saw 
augmented reality-based reading environments as environments that could improve their 
creativity and spatial thinking skills, contribute to increasing their motivation levels, and 
indirectly increase their academic success. 
 
Keywords- Augmented reality; Reading; Technology; Content analysis 
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ÖZET 

Kavram öğrenimi, özellikle ilk ve orta öğretimde başlayıp yaşam boyu kullanılan, yeni 
öğrenmelere temel oluşturan bir olgudur (Ülgen, 2001). Erken yaşlarda kişisel tecrübelerle 
tanımlanan fiziksel ve sosyal dünyaya ilişkin kavram öğrenimi, bireylerin zihinlerinde bilimsel 
olmayan bir düşünme süreci oluşabilmektedir (Ekiz-Akbaş, 2005). Bu nedenle kavramların 
öğrenimi kadar bireylerin kavram anlama seviyelerinin ölçülmesi ve kavram yanılgılarının 
belirlenmesi önemli bir unsurdur. Mevcut araştırmada, bu varsayımdan hareketle, 4. Sınıf 
öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde yer alan temel kavramları anlama düzeyleri ve kavram 
yanılgıları araştırılmıştır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının güz döneminde gerçekleştirilen 
çalışma Malatya ilindeki ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. 
Ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen katılımcı grubunu 40 (22 kız, 18 erkek) 4. sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır.  

Araştırma, yöntemsel olarak tarama modelinde tasarlanmıştır. Kısa cevaplı ve açık uçlu 16 
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış sorular arasında; kimlik, hak, vatandaşlık, kronoloji, milli 
egemenlik, milli mücadele, müze, kültür, empati, saygı, sorumluluk, harita, kroki, beşerî 
coğrafya, doğal afet ve coğrafi özellik kavramları yer almaktadır. Araştırma verilerinin 
analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4. sınıf 
öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun ilgili kavramlara anlama ve sınırlı anlama düzeyinde 
cevap verdiği, ifadelerin daha çok günlük hayattan ve derste öğrenilen örneklerden hareket 
edilerek oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencileir kavram yanılgısını en fazla beşeri 
coğrafya ve coğrafi özellik gibi soyut ve örneklemeye daha az elverişli kavramlar etrafında 
oluşturmuşlardır. 

 
Anahtar Kelimeler—4. Sınıf Öğrencileri, Sosyal Bilgiler, Kavrama Düzeyi, Kavram Yanılgıları 
 

ABSTRACT 

Concept learning is a phenomenon that starts especially at primary and secondary level 
education and is applied lifelong and forms a foundation for new learning (Ülgen, 2001). 
Concept learning related to the physical and social world, which is defined by personal 
experiences at an early age, generate an unscientific thinking process in the minds of individuals 
(Ekiz-Akbaş, 2005). Therefore, measuring the concept understanding levels of individuals and 
identifying their misconceptions are as important as learning the concepts. In the current study, 
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based on this assumption, 4th grade students’ the level of understanding and misconceptions of 
the basic concepts in the social studies course was investigated.  

The study, which was carried out in the fall semester of the 2022-2023 academic year, was 
implemented with the 4th grade primary school students in the province of Malatya. The 
participant group identified by the criterion sampling method consisted of 40 (22 girls, 18 boys) 
4th grade students. The study was methodically designed in the screening model. Among the 
semi-structured questions consisting of 16 short-answer and open-ended questions, the concepts 
of identity, rights, citizenship, chronology, national sovereignty, national struggle, museum, 
culture, empathy, respect, responsibility, map, sketch, human geography, natural disaster and 
geographical features are available. Descriptive analysis technique was used in the analysis of 
the data. In compliance with the findings obtained, it was concluded that the majority of the 4th 
grade students answered the related concepts at the level of comprehension and limited 
comprehension and that the statements were mostly generated by taking into account the 
examples acquired in the lesson and from daily life. The students mostly generated their 
misconceptions around the abstract and less convenient concepts such as human geography and 
geographical features. 
 
Keywords- 4th Grade Students, Social Studies, Comprehension Level, Misconceptions 
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ÖZET 

Klasik Türk şiiri şairlerine ilham kaynağı olan Mevlânâ, sahip olduğu dünya görüşü ve 
eserlerinde işlediği konular bağlamında değerlendirildiğinde adından sıkça söz ettiren 
mutasavvıfların başında gelmektedir. Mevlânâ, insan merkezli ve hoşgörü ekseninde kaleme 
aldığı manzum ve mensur eserleriyle geniş bir coğrafyada etki bırakmıştır. Geride bıraktığı bu 
miras, üzerinden asırlar geçmesine rağmen hâlen canlılığını korumaktadır. Halka tesir etmiş bu 
mümtaz şahsiyetin tasavvufi fikirleri, divan şairleri tarafından eserlerine konu edilmiştir. 
Özellikle Mevlevi şairlerin kaleme aldığı şiirlerinde Mevlânâ’ya daha fazla yer verildiği bilinen 
bir gerçektir. Söz konusu bu şairlerden biri de on dokuzuncu yüzyılda yaşamış olan Leylâ 
Hanım’dır. 

Leylâ Hanım’ın Mevlevi bir aile geleneğinden gelmesi daha sonra Mevleviliğe intisap 
etmesi Mevlânâ’ya karşı olan muhabbetini arttırmıştır. Şair, kaleme aldığı rubailerinde 
kendisini aciz, günahkâr bir şekilde nitelendirerek Allah’ın affına mazhar olmayı ümit 
etmektedir. Ayrıca Allah, Peygamber ve dört halife için kullandığı methedici ifadelerden sonra 
mürşidi Mevlânâ’dan himmet beklemektedir. Şairin Mevlânâ’nın kapısında kendisini bir köle 
olarak görmesi, dertlerin derman ve hasta gönüllerin onunla şifa bulması gibi ifadeleri 
Mevlânâ’ya duyduğu derin muhabbetin bir tezahürüdür. Rubailerin birçok yerinde Mevlânâ’nın 
bazı sırlara vakıf olduğu, hikmetin sembolü olduğuna dair ifadeler de geçmektedir. Leylâ 
Hanım, Mevleviliğin sembolü olarak bilinen ney ve Mesnevi’ye de rubailerinde yer vermiştir. 
Ayrıca klasik Türk şiirinin mazmunlarından olan sâki, mey, gamze, zülf, mâh vb. ifadelerin 
rubailerin çeşitli dizelerine serpiştirildiği görülmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Leylâ Hanım, Mevlânâ, Rubai, Şiir. 
 

ABSTRACT 

Mevlânâ, who is a source of inspiration for the poets of classical Turkish poetry, is one of 
the most popular mystics when evaluated in the context of his worldview and the subjects he 
deals with in his works. Mevlânâ left an impression on a wide geography with his verse and 
prose works that he wrote on the axis of human-centered and tolerance. This legacy he left 
behind still preserves its vitality even after centuries. The mystical ideas of this distinguished 
person who influenced the public were the subject of his works by divan poets. It is a known 
fact that Mevlânâ is given more place in the poems written by especially Mevlevi poets. One 
of these poets in question is Leylâ Hanım, who lived in the nineteenth century. 

The fact that Leylâ Hanım came from a Mevlevi family tradition and later became a Mevlevi 
increased her love for Mevlânâ. The poet hopes to be forgiven by Allah by describing herself 
as helpless and sinful in her rubai. In addition, after the praising expressions she used for Allah, 
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the Prophet and the four caliphs, she awaits help from her master, Mevlânâ. The poet's 
expressions such as seeing herself as a slave at Mevlânâ's door, finding cure for troubles and 
healing sick hearts with her are a manifestation of her deep love for Mevlânâ. In many parts of 
the rubais, there are also statements that Mevlânâ has some secrets and that she is a symbol of 
wisdom. Leylâ Hanım included ney and Mesnevi, which are known as the symbols of Mevlevi, 
in her rubais. In addition sâki, mey, dimple, zülf, mâh, etc. which are mazmuns of classical 
Turkish poetry. It is seen that the expressions are interspersed in various lines of rubais. 

 
Keywords: Leylâ Hanım, Mevlânâ, Rubai, Poetry. 
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ÖZET 

Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında vücut 
ağırlığının kontrol edilememesi ve bunun doğurduğu negatif sıkıntılar yer almaktadır. 
Normalde yetişkinlerde sinirsel, hormonal, kimyasal ve fiziksel mekanizmalarla; enerji alımı 
ile harcaması arasında denge kurularak, vücut ağırlığı belirli bir düzeyde kalır. Bu 
mekanizmaların bir veya birkaçındaki bozukluk bu dengeyi olumsuz yönde etkileyerek vücut 
ağırlığın değişmesine neden olur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en son sınıflamaya 
göre beden kitle indeksinin (BKİ) 18.5-24.9 arasında olması ideal ağırlık olarak kabul 
edilmekte, 27 kg/ m2 ’nin üzerinde olması bazı kronik hastalıkların görülme riskini 
artırabilmektedir. 

Vücut sağlığını bozacak ölçüde yağ dokusundaki anormal veya aşırı yağ birikmesi obezite 
olarak tanımlanır. Obezitenin ve aşırı kilonun temel nedeni diyetle alınan enerji miktarı ile 
metabolizma ve fiziksel aktiviteler sırasında harcanan enerji miktarı arasındaki düzensizliktir. 
Yaygın görülmesinin yanısıra, çevresel ve genetik faktörlerin etkilediği multifaktöriyel bir 
hastalıktır. Erken mortalite, metabolik komplikasyonlar, diyabet, hipertansiyon, koroner kalp 
hastalıkları, pulmoner hastalıklar ve artritler başta olmak üzere birçok hastalık için bağımsız bir 
risk faktörüdür. 

Obezite dünya genelinde 600 milyon insanı etkilemektedir. Ancak obezitenin tedavisi 
oldukça güç ve karmaşıktır. Hem literatürde hem de medyada lanse edilen çok sayıda diyet 
bulunmaktadır ve bu diyetlerin bugüne kadar hiçbirinin ağırlık kaybını tetiklemede ve 
sürdürmede evrensel olarak başarı göstermediği belirtilmiştir. Günümüzde, obezite tedavisinde 
makro mikro besin ögelerinin alımının ve enerji alımı ve harcamasının dışında, öğün saati 
konusunda da çalışmalar yapılmaktır. Fakat doğru olan, tüm besin ögelerinin yeterli ve dengeli 
olması, sürdürülebilir ve kişiye özel olarak diyetisyen tarafından hazırlanmasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler— Diyet, vücut ağırlığı, obezite, beden kitle indeksi 

 
ABSTRACT 

Today, the most important health problems of developed and developing countries are the 
inability to control body weight and the negative problems caused by it. Normally, with neural, 
hormonal, chemical and physical mechanisms in adults; body weight remains at a certain level 
by establishing a balance between energy intake and expenditure. Defects in one or more of 
these mechanisms affect this balance negatively and cause a change in body weight. According 
to the latest classification by the World Health Organization (WHO), a body mass index (BMI) 
between 18.5 and 24.9 is accepted as ideal weight, and a body mass of over 27 kg/m2 may 
increase the risk of some chronic diseases. 
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Abnormal or excessive fat accumulation in the adipose tissue to the extent that it impairs 
body health is defined as obesity. The main cause of obesity and overweight is the imbalance 
between the amount of energy taken in the diet and the amount of energy expended during 
metabolism and physical activities. In addition to being common, it is a multifactorial disease 
affected by environmental and genetic factors. It is an independent risk factor for many diseases, 
especially early mortality, metabolic complications, diabetes, hypertension, coronary heart 
diseases, pulmonary diseases and arthritis. 

Obesity affects 600 million people worldwide. However, the treatment of obesity is very 
difficult and complex. There are many diets touted both in the literature and in the media. None 
of these diets has been reported to be universally successful in inducing and maintaining weight 
loss to date. Today, in the treatment of obesity, besides the intake of macro-micronutrients and 
energy intake and expenditure, studies are also carried out on meal time. However, what is true 
is that all nutrients are adequate and balanced, and that they are prepared by a dietitian in a 
sustainable and personalized manner. 
 
Keywords— Diet, body weight, obesity, body mass index 
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F danlarının Büyüme Performansı 

The Growth Performance of Broadleaf Tree Seedlings in V-Shaped 
Microcatchments and Terraces 

Yasin Karaşin1, Bülent Toprak*1, Derya Eşen1, Aydın Çömez2, Süleyman Akbulut1,            
Hasan Ali Demir2, Ayhan Akyol1, Melis Çerçioğlu1, Aylin Güney1, Muhammed Ali Aydın1, 

Burak Bahar1, Mehmet Ali Ünlü1

*: bulent.toprak@ikcu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6500-7885 
1: Orman Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

2: Orman Genel Müdürlüğü, İzmir, Türkiye 
 
 

ÖZET 

İklim değişikliğinin orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri önümüzdeki yıllarda giderek 
artacaktır. Özellikle kurak ve yarı kurak sahalara dikilen fidanlar daha şiddetli strese maruz 
kalacaklar ve bu da fidan yaşama oranını ve büyümesini ciddi oranlarda azaltacaktır. Suyun 
verimli kullanılmasını sağlayan yağmur (su) hasadı yöntemlerinin bu tip sahalarda uygulanması 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, büyüme döneminde şiddetli su açığı bulanan 
sahalarda su hasat yöntemi olarak V-Şekilli mikrohavzaların ve geleneksel terasların iğde 
(Elaeagnus angustifolia L.), dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) ve yalancı 
akasya (Robinia pseudoacacia L.) fidanlarının nispi boy ve kök boğazı çaplarının büyümesine 
etkisini ortaya koymaktır.  

Çalışma, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne sınırları içinde yer alan ve büyüme döneminde 
farklı oranlarda su açığı çeken üç farklı ağaçlandırma bloğunda (Yuntdağı, Ödemiş ve 
Karaburun) gerçekleştirilmiştir. Her bir blokta her bir tür için V-şekilli mikrohavzalar ve 
teraslar oluşturulmuştur. Her mikrohavza ünitesi 12 adet V-şeklinde mikrohavza içermektedir.  
Üç blokta üç tür için toplam 108 adet mikrohavza bulunmaktadır. Her bir mikrohavza, ünite 
içerisinde birbirlerinden tüm yönlerde iki metre mesafede konumlandırılmıştır. İlk büyüme 
dönemi sonunda, fidanların boyları ve kök boğazı çapları ölçülmüş ve nispi boy ve çap artımları 
belirlenmiştir. 

İlk yıl sonucu olarak, V-şekilli mikrohavzalarda yetişen üç türün de nispi kök boğazı büyüme 
oranı ile R. pseudoacacia fidanlarının nispi boy büyüme oranı, mevcutta uygulanan teras 
dikimlerinden istatistiki olarak daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler- Ağaçlandırma; Elaeagnus angustifolia; Fraxinus angustifolia; Kuraklık; 
Robinia pseudoacacia; Yağmur Hasadı 
 
*Bu çalışma 122O137 No’lu “V-Şekilli Mikrohavzalarda Suyun Etkin Kullanımıyla İklim Değişikliğine Karşı 
Ekosistem Rehabilitasyonu” adlı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. 
 

ABSTRACT 
The negative effects of climate change on forest treees will increase gradually in the coming 

years. Seedlings planted in arid and semi-arid areas will have to cope with more severe stress, 
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reducing seedling survival and growth. Use of rain (water) harvesting methods that enhances 
more efficent use of water on such sites is therefore critical. The aim of this study is to assess 
the effect of V-shaped micro catchments - a water harvesting method – and conventionally used 
terraces on the relative height and root collar diameter growth rates of Russian olive (Elaeagnus 
angustifolia L), narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.), and black locust (Robinia 
pseudoacacia L.) seedlings in the areas with severe water deficit during the growing season. 

The study was conducted in three different afforestation blocks within the jurisdiction area 
of Izmir Regional Directorate of Forestry (Yuntdagi, Ödemiş, and Karaburun) that experience 
varying levels of water deficiency during the growing season. V-shaped micro catchments and 
terraces were created for each species in each block. Each micro catchment unit contains 12 V-
shaped micro catchments. There is a total of 108 micro catchments for three species in three 
blocks. Each micro catchment was located two meters away from each other in all directions. 
At the end of the first growing season, the height and root collar diameters of the seedlings were 
measured and mean relative height and root collar diameter growth rates were determined. 

After one year, mean seedling relative root collar diameter growth rate in the micro 
catchments was significantly greater for all three tree species, when compared to the species 
growth rates in the terraces. Black locust seedlings growing in the micro catchments also 
averaged a significantly greater mean height when compared to those growing in the terraces. 

 
Keywords- Afforestation; Drought; Elaeagnus angustifolia; Fraxinus angustifolia; 
Robinia pseudoacacia; Rainwater harvesting 

 
*This study is funded by TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) through a 

Project no: 122O137 and titled as “V-Şekilli Mikrohavzalarda Suyun Etkin Kullanımıyla İklim Değişikliğine Karşı 
Ekosistem Rehabilitasyonu”. 
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ÖZET 

İşitme sistemi dış kulak, orta kulak, iç kulak ve santral sinir sisteminde pek çok 
mekanizmanın beraber çalışması ile işlemektedir. Mekanizmalarda meydana gelebilecek 
herhangi bir bozukluk işitme kaybına neden olabilmektedir. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak 
yapıları kendi içlerinde ve birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır ve bu uyum iç kulakta 
bulunan perilenf ve endolenf sıvılarında da görülmektedir.  

Kemik ve zar labirentlerin içini dolduran sıvılarda farklı konsantrasyonlarda bulunan iyonlar 
işitmenin gerçekleşebilmesi için sıvılarda konsantrasyon değişiklikleri meydana getirmelidir. 
İyonlar kanallar aracılığıyla hücre içine girerek ya da hücre dışına çıkarak oluşturdukları 
elektropotansiyel fark ile işitmeyi meydana getirmektedir. Elektropotansiyel fark; sodyum, 
potasyum ve kalsiyum iyonlarının konsantrasyonlarının değişmesi ile oluşmaktadır.  

Bu araştırma iç kulak sıvılarından farklı konsantrasyonlarda bulunan potasyum iyonunun 
işitme üzerindeki etkilerini değerlendiren çalışmaları derlemeyi amaçlamıştır. Potasyum 
iyonunun; diyetle alımının, iç kulak sıvılarındaki konsantrasyonlarının, iyon kanalları 
fonksiyonlarının ve gen mutasyonlarının işlendiği çalışmalar dahil edilmiştir. Derlemeye alınan 
çalışmalar potasyum mekanizmasının işitmeyi etkilediği konusunda fikir birliğindedir. 
Çalışmalar, potasyum mekanizmasının işitmeyi; gen mutasyonunun etkilediği ya da 
etkilemediği iyon kanal fonksiyon bozuklukları, diyetle alımında artış ya da eksiklik ve 
potasyum metabolizmasında meydana gelen bozukluklar nedeniyle iç kulak sıvılarında gerekli 
konsantrasyon değişiklikleri meydana gelmediğini bildirmektedir. Yapılan çalışmaların 
çoğunluğu laboratuvar ortamında gerçekleştirilen hayvan deneyleridir. Potasyum iyonunun 
işitmeye olan etkilerini düşündürse de bir etki olup olmadığının kanıtlanması için insanlar 
üzerinde yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler—Potasyum; İşitme; İşitme Kaybı 
 

ABSTRACT 

The hearing system works in conjunction with many mechanisms of the external ear, middle 
ear, inner ear, and central nervous system. Any impairment in the mechanisms can cause 
hearing loss. The outer ear, middle ear, and inner ear structures work in harmony with each 
other and within themselves, and this harmony is also found in the inner ear, in haunted and 
endolenous fluids. 

In fluids filling the inside of the bone and membrane labyrinths, ions of different 
concentrations must bring changes in the concentration of fluids in order for hearing to occur. 
Ions can hear through channels by entering the cell or by coming out of the cell with the 
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difference in electropotential. The electropotential difference is caused by the change of 
concentrations of sodium, potassium, and calcium. 

This research aims to compile studies evaluating the effects of potassium on hearing, found 
in concentrations other than inner ear fluids. Studies have been conducted on potassium ion, 
dietary intake, concentrations in inner ear fluids, ion channels functions, and gene mutations. 
Studies have acknowledged that the potassium mechanism affects hearing. Research has 
reported that the potassium mechanism does not cause necessary concentration changes in the 
inner ear fluids due to ion channel dysfunction disorders, increased dietary intake or potassium 
metabolism, but does not affect or affect the hearing of gene mutations. Most of the work done 
in the lab is in animal testing. While it makes you think about the effects of potassium on 
hearing, more work is needed on people to prove whether there is an effect.. 
 
Keywords—Potassium; Hearing; Hearing Loss 
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ÖZET 

     Son yıllarda müşteriye göre üretim çok fazla sayıda endüstriye uyarlanmıştır. Bunlardan bir 
tanesi de otomotiv endüstrisidir. Amaç, düşük birim maliyetli seri üretim süreçlerini sağlamak 
ve her bir üretim gerekliliğini yerine getirmektir. Müşteri isteğine göre üretim, esnek imalat 
donanımlarına ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca bu üretim, çok yönlü (birden fazla iş yapabilen) ve 
yüksek donanımlı iş gücünü gerektirmektedir. Otomotiv endüstrisinde son ürünlerin müşteri 
isteğine göre düzenlenmesi, çok fazla miktarda opsiyonel (zorunlu olmayan) parçayı göz 
önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Bu durum, montaj hattının farklı istasyonlarındaki 
işlem zamanlarında büyük çeşitliliğe sebep olmaktadır. Otomotiv endüstrisinde çok değişkenli 
ve karma-modelli üretim montaj hatları beş adet temel planlama probleminin göz önüne 
alınmasını gerektirmektedir. Bunlar; hat dengelemesi, ana üretim çizelgeleme, üretim sıralama, 
malzeme akış kontrolü ve yeniden sıralamadır. Çok değişkenli ve karma-modelli montaj hatları 
için ana üretim çizelgeleme problemi, temel bir ürün tipinin müşteri tercihlerine bağlı her bir 
çeşidinin üretim periyotlarına atanmasını hedeflemektedir. Bu problem, düşük planlama 
seviyesinde (planlama sürecinin ilk aşamalarında) dengelenmemiş model sırasının negatif 
etkilerini önceden tahmin edip ona göre davranmayı gerektirir. Bu çalışma, otomotiv 
endüstrisinde uygulanan ana üretim çizelgeleme problemleri ile ilgilenmektedir ve sınırlı sayıda 
çalışmanın değindiği konu ile ilgili kapsamlı bir literatür araştırması sunmaktadır.  Ayrıca, 
çalışmada ana üretim çizelgeleme ve üretim sıralama arasındaki bağımlılık ve sezgisel çözüm 
yaklaşımları da detaylı olarak analiz edilmiştir. Sunulan literatür araştırmasının otomotiv 
endüstrisinde göz önüne alınan ana üretim çizelgeleme problemleri için karar vericilere bir yol 
gösterici niteliği taşıması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler—Ana Üretim Çizelgeleme; Otomotiv Endüstrisi; Seri Üretim, Üretim 
Sıralama 
 

ABSTRACT 

     In recent years, production by customer has been adapted to a very large number of 
industries. One of them is the automotive industry. The aim is to ensure low unit cost mass 
production processes and fulfill each production requirement. Production according to customer 
request requires flexible manufacturing equipment. In addition, this production requires a 
versatile (multi-tasking) and highly equipped workforce. In the automotive industry, the 
arrangement of end products according to customer specification requires considering a large 
number of optional (non-mandatory) parts. This results in a great variety of processing times at 
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different stations of the assembly line. Multivariate and mixed-model production assembly lines 
in the automotive industry require five key planning problems to be considered. These; line 
balancing, master production scheduling, production sequencing, material flow control, and 
reordering. The master production scheduling problem for multivariate and mixed-model 
assembly lines is aimed at assigning each variant of a basic product type to production periods, 
depending on customer preferences. This problem requires anticipating the negative effects of 
an unbalanced model sequence at a low planning level (in the early stages of the planning 
process) and acting accordingly. This study deals with the master production scheduling 
problems applied in the automotive industry and provides a comprehensive literature search on 
the topic touched on by a limited number of studies.  In addition, the dependency between 
master production scheduling and production sequencing and heuristic solution approaches 
were analyzed in detail in the study. The presented literature search is intended to serve as a 
guide for decision makers for the master production scheduling problems considered in the 
automotive industry. 
 
Keywords-Automotive Industry; Mass Production; Master Production Scheduling; Production 
Sequencing  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Sm2Ru3Sn5 bileşiğinin yapısal, elektronik, elastik ve titreşimsel özellikleri; 
kuantum mekanik temelli VASP paket programı yardımıyla, kuramsal olarak incelendi. 
Hesaplamalarımızda Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisine (DFT) dayalı Genelleştirilmiş Gradyent 
yaklaşımı (GGA) esas alınmıştır. Elektron-elektron etkileşimlerini parametrize etmek için, yani 
enerjiye katkısını hesaplamak için, Perdew-Burke-Enzerhof (PBE) parametrizasyonu 
kullanılmıştır. Kristalin elektronik davranışı band yapısı elde edilerek incelendi. İkinci 
dereceden elastik sabitleri (Cij) yine aynı kod kullanılarak zor-zorlanma yöntemi ile hesaplandı. 
Bu bileşiğe ait bazı mekanik modüller (Bulk modülü, Shear modülü, Young modülü, Poison 
oranı, Vickers Sertlik, Debye sıcaklığı ve ortam ses hızları) ve bunların yönelime bağlılıkları 
hesaplanıp yorumlanmıştır. Ek olarak, fonon dağınımı elde edilerek incelendi. Elde ettiğimiz 
bulgular, mevcut deneysel ve teorik verilerle karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sm2Ru3Sn5, Mekanik Özellikler, Elektronik özellikler, Titreşimsel 
özellikler. 
 

ABSTRACT 

In this study, the structural, electronic, elastic and vibrational properties of the Sm2Ru3Sn5 
compound; It was analyzed theoretically with the help of the VASP package program based on 
quantum mechanics. Our calculations are based on the Generalized Gradient Approach (GGA) 
based on Density Functional Theory (DFT). Perdew-Burke-Enzerhof (PBE) parameterization 
was used to parameterize electron-electron interactions, that is, to calculate its contribution to 
energy. The electronic behavior of the crystal was studied by obtaining the band structure. The 
second order elastic constants (Cij) were calculated using the same code using the stress-strain 
method. Some mechanical modulus of titled compound (bulk modulus, shear modulus, Young 
modulus, Poisson’s ratio, Vicker’s Hardness, Debye temperature and ambient sound velocities) 
and their directional dependence were calculated and interpreted. Also, the phonon dispersion 
was obtained and analyzed. Our findings were compared with existing experimental and 
theoretical data. 
 
Keywords: Sm2Ru3Sn, Mechanical properties, Electronic properties, Vibrational properties, 
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ÖZET 

Türkiye'de sanayi ve ulaşımdan sonra toplam nihai tüketimin %20'sinden sorumlu üçüncü 
sektör konut sektörüdür. Ülkemizde fosil yakıt tüketimi ile ilişkili karbon salımının %9'undan 
sorumlu konut binalarının enerji performansını arttırmak ve çevresel etkilerini değerlendirmek 
için TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve AB üye ülkelerine benzer şekilde 
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Bu 
çalışmada, ılımlı nemli iklim bölgesinde (Bursa) yer alan çok katlı bir apartman bloğunun 
enerji performansını iyileştirmek hedeflenmiş ve bu amaçla EN 15459-1:2017 ‘Binalarda 
Enerji Sistemlerinin Ekonomik Değerlendirilmesi Prosedürü’ başlıklı standartta yer alan 
global maliyet hesap modeli kullanılmıştır. Opak yapı kabuğu bileşenlerinin ve yalıtım 
malzemelerinin binanın enerji performansına etkisi; ısıtma ve soğutma enerji tüketiminin yanı 
sıra, yıllık birincil enerji tüketimi, buna bağlı enerji maliyeti ve CO2 salımı bağlamında ele 
alınmıştır. DesignBuilder bina enerji modelleme programı ve EnergyPlus simülasyon 
(benzetim) motoru kullanılarak üç farklı yalıtım malzemesi ve altı farklı yalıtım kalınlığı 
optimize edilmiştir. 18 yalıtım senaryosuna bağlı soğutma ve ısıtma enerjisi arasındaki 
ödünleşim analiz edilmiştir. Senaryolar için yatırımın geri ödeme süresi ile ilk yatırım, bakım 
onarım, işletme ve yenileme maliyetini içeren global maliyet, son beş yıla ait piyasa faiz 
oranı, enflasyon ve iskonto oranı gibi finansal göstergeler dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Çalışma kapsamında maliyet optimum enerji verimli yapı kabuğu çözümleri sunulacaktır. 
Simülasyon sonuçları yapı kabuğunun ön tasarım aşamasında enerji tüketimi, maliyet ve 
çevresel etkilerle ilgili hedeflere ulaşmakta modelin faydalı olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler—Yapı kabuğu; Isı yalıtımı; Enerji verimliliği; Maliyet optimizasyonu 

 

ABSTRACT 

The residential sector is the third largest energy-consuming sector in Turkey after industry 
and transportation, accounting for 20% of total final consumption. Legislative actions are in 
force to increase the energy performance and assess the environmental impacts of residential 
buildings such as TS 825 Thermal insulation requirements for buildings and Building’s 
Energy Performance Regulation (BEP) as well as the EU member countries, since the 
building stock is responsible for 9% of the CO2 emissions associated with fossil fuel 
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consumption. This study aims to enhance the energy performance of a multi-storey residential 
apartment in a temperate climate region (Bursa) and calculate global cost according to EN 
15459-1:2017 ‘Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy 
systems in buildings’. The energy performance of opaque building components and insulation 
elements are addressed in the context of heating and cooling end-use energy together with the 
annual primary energy consumption, related energy costs and CO2 emissions. Three different 
insulation materials and six different insulation thicknesses are optimized using 
DesignBuilder building energy modelling tool and EnergyPlus simulation engine. The trade-
off between the cooling and heating energy of the 18 insulation scenarios is analyzed. The 
return of investment and the global cost of the scenarios including initial investment, running, 
maintenance and replacement costs are calculated. Financial indicators of the last five years 
such as market interest rate, inflation and discount rate are taken into account. In the study, 
cost-optimum energy efficient envelope combinations will be presented. The simulation 
results show that the approach is beneficial to reach energy efficiency, economic and 
environmental goals in the early design stages of the building envelope. 
 
Keywords- Building envelope; Thermal insulation; Energy efficiency; Cost optimization 
 
 Bu çalışma T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince desteklenen "Konutlarda Isıl ve Görsel Konfor Koşullarının Sağlanması ve 
Enerji Optimizasyonu Üzerine Bir Tasarım Destek Modeli" başlıklı DDP(MM)-2019/6 
doktora tez projesinin bir parçasıdır. 
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ÖZET 

Fen bilimleri, gözlemler ve deneyler yoluyla elde edilmiş kanıtlara dayanan, doğal 
fenomenlerin tanımlanması, anlaşılması ve tahmin edilmesiyle ilgili bilim dallarından biridir. 
Fen bilimleri, insanların doğayı ve doğal olayları inceleyerek yaşadıkları dünyayı daha iyi 
anlamlandırmalarına katkıda bulunan sistematik bilgiler bütünüdür. Laboratuvar etkinlikleri ise 
fen bilimleri eğitiminde merkezi bir role sahiptir ve fen eğitiminin ayırt edici bir özelliği 
olmuştur. 

Laboratuvar, anlayarak öğrenmenin ve bilgiyi yapılandırma sürecinin önemli bir yoludur. 
Laboratuvar, okulda belirli türden becerilerin, yeteneklerin ve anlayışın geliştirilebileceği bir 
yer ve öğrenme imkânı sağlar (Hofstein, 2017). Laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin fen 
başarılarında ve fene karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle laboratuvarların etkinliğini artırmak ve anlamlı öğrenmenin gerçekleştiği ortamlara 
dönüştürmek için son yıllarda çeşitli yaklaşımlar ile farklı öğretim yöntem ve teknikleri 
geliştirilmiştir (Kanlı ve Yağbasan, 2008). 

Bu yaklaşımlardan biri bilimsel süreç becerileri yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, bilgiye ulaşmak 
için becerilerin kullanılmasını vurgulamakta ve öğrencilerin sahip olduğu yeteneklerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel süreç becerileri ise gözlem, sınıflama, ölçme, sayı ve 
uzay ilişkileri kurma, önceden kestirme, verileri kaydetme, verileri kullanma ve model 
oluşturma, verileri yorumlama, sonuç çıkarma, değişkenleri belirleme, değişkenleri değiştirme 
ve kontrol etme, hipotez kurma ve yoklama, deney yapma becerilerini içerir (Tan ve Temiz, 
2003). Bilimsel süreç becerileri; fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif 
katılımlarını sağlayan, kendi öğrenmeleri için sorumluluk duygusu geliştiren, öğrenmenin 
kalıcılığını artıran, öğrencilere araştırma yöntem ve yöntemleri kazandıran temel becerilerdir 
(Çepni vd., 1996). 

Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans 
tezi olarak yürütülmekte olan çalışmanın bir kısmını içermektedir. Bu çalışmanın amaçlarından 
biri, laboratuvar etkinliklerinde kullanılan farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretmen 
adaylarının bilimsel süreç becerilerinin gelişimine olan etkisinin incelenmesidir. Araştırma, bir 
meta-analiz çalışmasıdır. Bu çalışma için laboratuvar etkinliklerinde kullanılan farklı 
yöntemlerin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine etkisini ele alan yurt içi 
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araştırmalar (yüksek lisans ve doktora tezleri, hakemli dergilerde yayınlanan makaleler) 
incelenmektedir. 

Araştırma sonuçlarının, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin çalışmalarına katkı 
sağlaması, fen bilimleri dersinde öğrencilere bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması için yol 
gösterici olması beklenmektedir. Çalışmanın fen öğretiminde laboratuvar kullanımının önemini 
ortaya koyacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Fen Bilimleri, Laboratuvar Etkinlikleri, Bilimsel Süreç Beceri. 
 

ABSTRACT 

Natural sciences are one of the branches of science concerned with describing, understanding 
and predicting natural phenomena based on evidence obtained through observations and 
experiments. Narural sciences are the body of systematic knowledge that contributes to better 
understanding of the world in which people live by examining nature and natural events. 
Laboratory activities have a central role in science education and have been a distinctive feature 
of science education. 

Laboratory is an important way of learning by understanding and the process of constructing 
knowledge. Laboratory provides a place and learning opportunity at school where certain kinds 
of skills, abilities and understanding can be developed (Hofstein, 2017). It is known that 
laboratory applications are effective in students' science achievement and positive attitudes 
towards science. Therefore, various approaches and different teaching methods and techniques 
have been developed in recent years in order to increase the efficiency of laboratories and to 
transform them into environments where meaningful learning takes place (Kanlı & Yağbasan, 
2008). 

One of these approaches is scientific process skills approach. This approach emphasizes the 
use of skills to access knowledge and aims to develop students' abilities. Scientific process skills 
are observation, classification, measurement, establishing number and space relations, 
predicting, recording data, using data and creating a model, interpreting data, drawing 
conclusions, determining variables, changing and controlling variables, forming hypotheses 
and probing, experimenting. includes skills (Tan & Temiz, 2003). Scientific process skills; 
These are basic skills that facilitate learning in science, enable students' active participation, 
develop a sense of responsibility for their own learning, increase the permanence of learning, 
and provide students with research methods and methods (Çepni et al., 1996). 

This study includes a part of the study, which is being carried out as a master's thesis in Gazi 
University Institute of Educational Sciences, Science Education. One of the aims of this study 
is to examine the effects of different teaching methods and techniques used in laboratory 
activities on the development of teacher candidates' scientific process skills. The research is a 
meta-analysis study. For this study, domestic studies (master's and doctoral theses, articles 
published in refereed journals) that deal with the effects of different methods used in laboratory 
activities on teacher candidates' scientific process skills are examined. 

It is expected that the results of the research will contribute to the work of teacher candidates 
and teachers, and will guide students in gaining scientific process skills in science lessons. It is 
thought that the study will reveal the importance of the use of laboratories in natural sciences 
teaching. 

 
Keywords-Natural Sciences, Laboratory Activities, Scientific Process Skills.  
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ÖZET 

Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda kanserler meydana gelmektedir. 
Birçok kanser çeşidi olmakla birlikte cilt kanserleri dünyada yaygın olarak görülen bir kanser 
çeşididir. 1,5 milyondan fazla yeni cilt kanseri vakası 2020 yılında dünyada görülmüştür. 
Melanom cilt kanserleri ise cilt kanserinin en tehlikelisidir. 2020 yılında dünyada 325.000 yeni 
melanom kanseri vakası görülmüştür. Melanom kanserinde tedavi yöntemlerinde genel olarak 
kemoterapi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemler kullanılırken sağlıklı hücrelere 
de zarar vermesinden dolayı yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca 
tedavi yaklaşımlarından önce hastalığın insanlara bulaşmaması için önce bağışıklığın 
oluşturulması hem hastalığın başlamasını engelleyecek hem de tedavilerden daha etkili bir yanıt 
alınacaktır. Yapılan çalışmada J774 ve THP-1 makrofaj hücrelerinde melanom kanserine 
yönelik geliştirilen aşı formülasyonlarının immünostimülan ve sitotoksik etkileri incelenmiştir. 
Çalışmada melanom kanseri B16-F10 hücrelerinden otoklavlama yöntemi ile antijenler elde 
edilmiştir. Elde edilen antijenlerin immünostimülan etkinliği en yüksek 100 µg/ml 
konsantrasyonda belirlenmiştir. Bu konsantrasyonda immünostimülan etkinlik J774 
hücrelerinde 5,775 nmol/ml, THP-1 hücrelerinde 5,736 nmol/ml olarak elde edilmiştir. Saf 
antijenin en yüksek immünostimülan etkinliği 100 µg/ml konsantrasyonda olduğu için antijen-
adjuvan kombinasyonlarında bu antijen konsantrasyonu kullanılmıştır. 100 µg/ml antijenin 
alum ve saponin adjuvanları ile kombinasyonlarıyla hazırlanan aşı formülasyonlarında en 
yüksek immünostimülan etkinlik 100 µg/ml antijen-100 µg/ml adjuvan konsantrasyonlarında 
elde edilmiştir. 100 µg/ml antijen-100 µg/ml saponin adjuvanında J774 makrofaj hücrelerinde 
immünostimülan etkinlik 6,085 nmol/ml iken THP-1 makrofaj hücrelerinde ise 6,047 nmol/ml 
olarak belirlenmiştir. 100 µg/ml antijen-100 µg/ml alum adjuvanının immünostimülan 
etkinliğinde ise J774 hücrelerinde 6,318 nmol/ml, THP-1 hücrelerinde ise 6,24 nmol/ml olarak 
belirlenmiştir. Yapılan çalışmada saf antijen ve antijen-alum kombinasyonlarında J774 ve THP-
1 makrofaj hücrelerinde toksik etkinlik göstermemesine rağmen, antijen-saponin 
kombinasyonunun her konsantrasyonunda yüksek bir toksik etki göstermiştir. Bundan dolayı 
melonam kanseri aşı çalışmalarında antijen-alum kombinasyonu ile hazırlanan aşı 
formülasyonlarının in vivo çalışmalar kullanılarak geliştirilebileceği, saponin adjuvanının ise 
aşı çalışmalarında toksik etkilerinden dolayı kullanılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. 

 
Anahtar Kelimeler: Melanom Kanseri, B16-F10, İmmunostimülan etki, Sitotoksisite, Aşı 
 

537



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

ABSTRACT 

Cancers occur as a result of uncontrolled proliferation of cells. Although there are many 
types of cancer, skin cancer is a common type of cancer in the world. More than 1.5 million 
new skin cancer cases were seen in the world in 2020. Melanoma skin cancers are the most 
dangerous of skin cancers. In 2020, 325,000 new cases of melanoma cancer were seen in the 
world. Chemotherapy and radiotherapy are generally used in the treatment methods of 
melanoma cancer. However, while using these methods, new treatment approaches are being 
developed because they also damage healthy cells. In addition, before the treatment approaches, 
in order to prevent the disease from infecting people, the formation of immunity will both 
prevent the onset of the disease and a more effective response will be obtained from the 
treatments. In this study, immunostimulant and cytotoxic effects of vaccine formulations 
developed for melanoma cancer in J774 and THP-1 macrophage cells were investigated. In the 
study, antigens were obtained from melanoma cancer B16-F10 cells by autoclaving method. 
The immunostimulatory activity of the obtained antigens was determined at the highest 
concentration of 100 µg/ml. At this concentration, the immunostimulatory activity was 5.775 
nmol/ml in J774 cells and 5.736 nmol/ml in THP-1 cells. This antigen concentration was used 
in antigen-adjuvant combinations, since the highest immunostimulatory activity of the pure 
antigen was at a concentration of 100 µg/ml. In vaccine formulations prepared with 
combinations of 100 µg/ml antigen with alum and saponin adjuvants, the highest 
immunostimulatory activity was obtained at 100 µg/ml antigen-100 µg/ml adjuvant 
concentrations. In the adjuvant of 100 µg/ml antigen-100 µg/ml saponin, the 
immunostimulatory activity was 6.085 nmol/ml in J774 macrophage cells and 6.047 nmol/ml 
in THP-1 macrophage cells. The immunostimulatory activity of 100 µg/ml antigen-100 µg/ml 
alum adjuvant was determined as 6.318 nmol/ml in J774 cells and 6.24 nmol/ml in THP-1 cells. 
Although J774 and THP-1 did not show toxic activity in macrophage cells in pure antigen and 
antigen-alum combinations, it showed a high toxic effect at every concentration of antigen-
saponin combination. Therefore, we think that vaccine formulations prepared with antigen-
alum combination in melonam cancer vaccine studies can be developed using in vivo studies, 
while saponin adjuvant should not be used in vaccine studies due to its toxic effects. 
 
Keywords- Melanoma Cancer, B16F10, Immunostimulant effect, Cytotoxicity, Vaccine 
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ÖZET 

Kanserler hücrelerde meydana gelen mutasyonlar sonucunda oluşmaktadır. Dünyada birçok 
kanser çeşidi olmakla birlikte rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) rahmin serviks (boyun) adı 
verilen alt kısmındaki hücrelerde meydana gelmektedir. Rahim ağzı kanseri dünyada en sık 
görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen dördüncü 
kanser çeşidi olmakla birlikte dünyada on dördüncü kanser çeşididir. 2020'de dünyada 604.000 
yeni serviks kanseri vakası ve 342.000 serviks kanserine bağlı ölüm tespit edilmiştir. Rahim 
ağzı kanserinde genel olarak kemoterapi ve immünoterapi gibi tedavi yöntemleri 
kullanılmaktadır. Fakat bu tedavi yöntemleri etkili sonuçlar vermediğinden dolayı öncelikle bu 
hastalığa yakalanılmaması gerekmektedir. Kansere yakalanmadan önce bu hastalığa karşı 
bağışıklığın oluşturulması hastalığın başlamasını engelleyecektir. Yapılan çalışmada, rahim 
ağzı kanserine yönelik geliştirilen aşı formülasyonlarının J774 ve THP-1 makrofaj hücrelerinde 
immünostimülan ve sitotoksik etkileri incelenmiştir. Otoklavlama yöntemi ile hazırlanan rahim 
ağzı kanseri HeLa hücrelerinden elde edilen antijenlerin immünostimülan etkinliği en yüksek 
100 µg/ml konsantrasyonda J774 hücrelerinde 5,775 nmol/ml, THP-1 hücrelerinde 5,736 
nmol/ml olarak belirlenmiştir. Saf antijenin en yüksek immünostimülan etkinliği 100 µg/ml 
konsantrasyonda olduğu için antijen-adjuvan kombinasyonlarında bu antijen konsantrasyonu 
kullanılmıştır. 100 µg/ml otoklav antijenin alum ve saponin adjuvanları ile kombinasyonlarıyla 
hazırlanan aşı formülasyonlarında ise en yüksek immünostimülan etkinlik 100 µg/ml antijen-
100 µg/ml adjuvan konsantrasyonlarında elde edilmiştir. 100 µg/ml antijen-100 µg/ml saponin 
adjuvanında J774 makrofaj hücrelerinde immünostimülan etkinlik 6,163 nmol/ml, THP-1 
makrofaj hücrelerinde ise 6,124 nmol/ml olarak belirlenmiştir. 100 µg/ml antijen-100 µg/ml 
alum adjuvanının immünostimülan etkinliğinde ise J774 hücrelerinde 6,395 nmol/ml, THP-1 
hücrelerinde ise 6,318 nmol/ml olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada J774 hücrelerinde 100 
µg/ml antijen konsantrasyonunda %92,87,  100 µg/ml antijen-100 µg/ml alum 
kombinasyonunda %93,24, 100 µg/ml antijen-100 µg/ml saponin kombinasyonunda %22,92 
canlılık belirlenmiştir. THP-1 hücrelerinde ise 100 µg/ml antijen konsantrasyonunda %91,22,  
100 µg/ml antijen-100 µg/ml alum kombinasyonunda %94,08, 100 µg/ml antijen-100 µg/ml 
saponin kombinasyonunda %22,09 canlılık tespit edilmiştir. Yapılan çalışmadaki elde edilen 
veriler ışığında saponin adjuvanının toksik etki oluşturduğundan dolayı aşı çalışmalarında 
kullanılamayacağı belirlenmiştir. Alum-otoklavlama antijeninin ise toksik etkisinin olmadığı 
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ve immünostimülan etkisinin ise yüksek olduğundan dolayı aşı çalışmalarında 
kullanılabileceğini belirtmekteyiz. 
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ABSTRACT 

Cancers occur as a result of mutations in cells. Although there are many types of cancer in 
the world, cervical cancer (cervical cancer) occurs in the cells in the lower part of the uterus 
called the cervix (neck). Cervical cancer is one of the most common gynecological cancers in 
the world. Cervical cancer is the fourth most common type of cancer in women, and is the 
fourteenth cancer type in the world. In 2020, 604,000 new cervical cancer cases and 342,000 
cervical cancer-related deaths were detected worldwide. Treatment methods such as 
chemotherapy and immunotherapy are generally used in cervical cancer. However, since these 
treatment methods do not give effective results, first of all, this disease should not be caught. 
Building immunity against this disease before getting cancer will prevent the onset of the 
disease. In this study, immunostimulant and cytotoxic effects of vaccine formulations 
developed for cervical cancer on J774 and THP-1 macrophage cells were investigated. The 
immunostimulatory activity of antigens obtained from cervical cancer HeLa cells prepared by 
autoclaving method was determined as 5.775 nmol/ml in J774 cells and 5.736 nmol/ml in THP-
1 cells at the highest concentration of 100 µg/ml. This antigen concentration was used in 
antigen-adjuvant combinations, since the highest immunostimulatory activity of the pure 
antigen was at a concentration of 100 µg/ml. In vaccine formulations prepared with 
combinations of 100 µg/ml autoclave antigen with alum and saponin adjuvants, the highest 
immunostimulant efficacy was obtained at 100 µg/ml antigen-100 µg/ml adjuvant 
concentrations. In 100 µg/ml antigen-100 µg/ml saponin adjuvant, immunostimulatory activity 
was determined as 6.163 nmol/ml in J774 macrophage cells and 6.124 nmol/ml in THP-1 
macrophage cells. The immunostimulatory activity of 100 µg/ml antigen-100 µg/ml alum 
adjuvant was determined as 6.395 nmol/ml in J774 cells and 6.318 nmol/ml in THP-1 cells. In 
the study, 92.87% viability was determined at 100 µg/ml antigen concentration, 93.24% at 100 
µg/ml antigen-100 µg/ml alum combination, and 22.92% at 100 µg/ml antigen-100 µg/ml 
saponin combination in J774 cells. . On the other hand, in THP-1 cells, 91.22% viability at 100 
µg/ml antigen concentration, 94.08% at 100 µg/ml antigen-100 µg/ml alum combination, 
22.09% at 100 µg/ml antigen-100 µg/ml saponin combination detected. In the light of the data 
obtained in the study, it was determined that the saponin adjuvant could not be used in vaccine 
studies due to its toxic effect. We state that alum-autoclaving antigen can be used in vaccine 
studies because it has no toxic effect and has a high immunostimulant effect. 
 
Keywords- Cervical Cancer, HeLa, Immunostimulant effect, Cytotoxicity, Vaccine 
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ÖZET 

Bu çalışmada karbon nanotüp (CNT) destekli Cu, Fe ve Nb (Cu/CNT, Fe/CNT ve 
Nb/CNT) katalizörleri sodyum borohidrür indirgeme (NaBH4) yöntemi ile sentezlendi. İlk 
olarak farklı metal oranlarına (%0.1, 0.5, 1, 3, 5 ve 7) sahip Cu/CNT katalizörleri hazırlanmış 
ve döngüsel voltametri (CV) ile NaBH4 elektrooksidasyonu için incelendi. CV analiz 
sonuçlarına göre yaklaşık 1.0 mA/cm2 spesifik aktiviteye sahip %3 Cu/CNT diğer oranlara 
göre daha iyi katalitik aktivite gösterdi. Daha sonra %3 Fe/CNT ve %3 Nb/CNT sentezlendi 
ve NaBH4 elektrooksidasyonu için CV analizi ile incelendi. %3 Cu/CNT katalizörü %3 
Fe/CNT ve %3 Nb/CNT katalizörlerine kıyasla en iyi katalitik aktiviteyi sergiledi. %3 
Cu/CNT katalizörünün yapısı ve yüzey morfolojisi, X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı 
elektron mikroskobu-enerji dağıtıcı X-ışını (SEM-EDX) ve haritalama ile incelenmiştir. Bu 
analiz teknikleri sonucunda istenilen yapıdaki katalizörün oluştuğu gözlenmiştir. 
Elektrokimyasal ölçümler kronoamperometri (CA), elektrokimyasal empedans spektroskopisi 
(EIS) ve CV analizleri ile NaBH4 elektrooksidasyonu için incelenmiştir. CV analizi ile en iyi 
katalitik aktiviteyi sağlayan katalizör (%3 Cu/CNT) belirlendikten sonra katalizörün kararlılık 
analizi için CA ölçümleri farklı potansiyelerde (-0.2, 0.0 ve 0.2 V) gerçekleştirildi. %3 
Cu/CNT katalizörü 0.0 V potansiyelde en iyi kararlılık ve aktiviteyi sergiledi. Ayrıca, %3 
Cu/CNT katalizörün elektrokimyasal direncini incelemek için farklı potansiyellerde (-0.4, -
0.2, 0.0, 0.2 ve 0.4 V) EIS analizi gerçekleştirildi. %3 Cu/CNT katalizörü, 0.4 V 
potansiyelinde en iyi direnci sergiledi. %3 Cu/CNT katalizörü diğer katalizörlere kıyasla en 
iyi aktiviteyi, kararlılığı ve direnci sergileyerek NaBH4 yakıt pili için umut verici bir katalizör 
olduğunu gösterdi. 

 
Anahtar Kelimeler—Cu; Fe; Nb; NaBH4 elektrooksitlenme; NaBH4 indirgeme metodu 
 

ABSTRACT 

 In this study, carbon nanotube (CNT)-supported Cu, Fe, and Nb (Cu/CNT, Fe/CNT, and 
Nb/CNT) catalysts were synthesized by the sodium borohydride reduction (NaBH4) method. 
Firstly, Cu/CNT catalysts with different metal ratios (0.1%, 0.5, 1, 3, 5, and 7) were prepared 
and investigated by cyclic voltammetry (CV) for NaBH4 electrooxidation. According to the 
CV analysis results, 3% Cu/CNT with a specific activity of approximately 1.0 mA/cm2 
showed better catalytic activity compared to other ratios. Afterward, 3% Fe/CNT and 3% 
Nb/CNT were synthesized and examined by CV analysis for NaBH4 electrooxidation. The 3% 
Cu/CNT catalyst exhibited the best catalytic activity compared to the 3% Fe/CNT and 3% 
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Nb/CNT catalysts. The structure and surface morphology of the %3 Cu/CNT catalyst was 
examined by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy-energy dispersive X-
ray (SEM-EDX) and mapping. As a result of these analysis techniques, it was observed that 
the catalyst in the desired structure was formed. The electrochemical measurements were 
investigated by chronoamperometry (CA), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), 
and CV analyses for NaBH4 electrooxidation. After the catalyst providing the best catalytic 
activity (3% Cu/CNT) was determined by CV analysis, CA measurements were carried out at 
different potentials (-0.2, 0.0, and 0.2 V) for the stability analysis of the catalyst. The 3% 
Cu/CNT catalyst exhibited the best stability and activity at 0.0 V potential. In addition, EIS 
analysis was performed at different potentials (-0.4, -0.2, 0.0, 0.2, and 0.4 V) to examine the 
electrochemical resistance of the 3% Cu/CNT catalyst. The 3% Cu/CNT catalyst exhibited the 
best resistance at 0.4 V potential. The 3% Cu/CNT catalyst exhibited the best activity, 
stability, and resistance compared to other catalysts, showing that it is a promising catalyst for 
the NaBH4 fuel cell. 
 
Keywords- Cu; Fe; Nb; NaBH4 electrooxidation; NaBH4 reduction method 
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ÖZET 

Günümüzde derin öğrenme algoritmaları pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu derin 
öğrenme algoritmalarından biri de Convolutional neural network (CNN) algoritmasıdır. Bu 
algoritma, literatürde en temel ve en bilinen derin öğrenme algoritmalarından biri olarak 
anılmaktadır. Bu algoritma; görüntü işleme, biyomedikal sinyal işleme, yüz tanıma, sağlık 
uygulamaları ve metin sınıflandırma gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Sınıflandırma 
konusunda yüksek başarım gösteren derin öğrenme algoritmaları, tarım alanında da son 
zamanlar da tercih edilmeye başlamıştır. Derin öğrenme teknolojileri sayesinde; hasat arttışına 
yönelik yaklaşımlar, bitki sağlık durumu tespiti, bitki ve sebzelere ait uygun yetişme 
ortamlarının belirlenmesi gibi pek çok farklı akıllı tarım çalışmaları yapılabilmektedir. 

Bu çalışmada ise, CNN algoritması içeren bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. Bu 
teknoloji bitkilerin yapraklarındaki zararların erken tespit edilmesiyle bakımının yapılması 
için geliştirilmiş, ayrıca bitki verimliliğin artırması içinde kullanılabilecek şekilde 
hazırlanmıştır. Zamanında bakım yapılmayan bitkiler hastalanabilir ve üreticilerin, hasılat 
kaybı yaşamasına neden olabilir. Derin öğrenme teknolojiden faydalanarak domates 
yapraklarındaki hastalıkların tespit edilmesi ve tedavi edilmesi konusunda domates 
yetiştiricilerine yardımcı olabilmek adına bir model gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen bu derin 
öğrenme modelini kullanan bir yazılım ile, domates yaprağı hastalıklarının erken teşhis 
edilerek, tarımsal üretim kaybının azaltılması ve önceden hastalıkların tanınması 
amaçlanmıştır. 

Gerçekleştirilen labaratuvar çalışmasında %94.5 oranında bir F_Skor ile domates yaprağı 
üzerinde bulanan hastalıklar başarı ile sınıflandırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Akıllı Tarım, Derin Öğrenme, CNN 
 

ABSTRACT 

Modern deep-learning algorithms are employed nowadays across a wide range of 
disciplines. One of these deep learning algorithms is called the Convolutional Neural Network 
(CNN). This algorithm is one of the most fundamental and well-recognized deep learning 
algorithms in the literature. It poses potential usage in many fields, including image 
processing, biomedical signal processing, face recognition, health practices, and text 
categorization. Deep learning algorithms, which retain high performance in classification 
processes, have recently become a preferred strategy in the agriculture sector. Indeed, deep 
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learning technologies have made it feasible to conduct various smart-agriculture studies, 
including methods for increasing harvest, identifying the plant health status, and determining 
the best suitable conditions to grow plants and vegetables. 

The current study documents the development of a deep learning model operating with the 
CNN algorithm. The primary objective of developing this technology is to accomplish early 
detection and take the necessary measures to ensure the survival of plant leaves; 
consequently, utilize this design to increase the plant yield. Without proper replenishment, 
plants may develop diseases, causing producers to experience revenue losses. The 
development of this model aimed to assist tomato producers in detecting and combatting 
diseases on tomato leaves by utilizing deep-learning technology. The developed software with 
a deep learning model enables early disease detection on tomato leaves; in other words, it 
identifies diseases in advance and minimizes losses in agricultural production. 

As a result, an F-Score of 94.5% used in the laboratory tests successfully categorized the 
diseases identified on tomato leaves. 
 
Keywords- Smart Agriculture, Deep Learning Model,CNN 
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ÖZET 

Sosyal penetrasyon teorisi, bir ilişki geliştikçe iletişimin yüzeyselden daha derine ve daha 
anlamlı hale geldiğini iddia etmektedir. Bu teori 1973'te Irwin Altman ve Dalmas Taylor 
tarafından şekillendirilmiştir (Communication Theory, 2022). Sosyal penetrasyon, özellikle 
kendini ifşa etme yoluyla gerçekleştirilir, kişinin kendisi hakkında bilgi ifşa etme amaçlı bir 
süreçtir. Kendini açma, ilişkilerdeki yakınlığı belirli bir noktaya kadar artırır. Sosyal nüfuz, 
romantik ilişkiler, arkadaşlıklar, sosyal gruplar (örneğin dini gruplar veya futbol kulüpleri) ve 
iş ilişkileri dâhil olmak üzere farklı bağlamlarda ortaya çıkabilir. Teori ayrıca çevrimiçi flört ve 
sanal ekipler gibi bilgisayar aracılı iletişim bağlamlarında da uygulanmıştır (Carpenter ve 
Greene, 2015, 1). Yabancı uyruklu öğrenciler de herhangi bir yabancı uyruklu birey gibi 
kendininkinden farklı bir toplumsal yaşam içerisine dâhil olmaya çalışmaktadır. bu entegrasyon 
sürecinde çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaşma olasılığı olan bu bireylerin diğer bireylerden 
farkı ise yüksek öğretim kurumlarının olanaklarından istifade edebilecekleridir. Bu kapsamda 
düşünüldüğünde öğrencilerinin gruplara dahil olabilme, arkadaşlık kurabilme, gündemi ve 
eğitim fırsatlarını takip edebilme pratikleri ile kariyer planlamaları yapabilme durumlarının 
sosyal penetrasyon modeli ile irdelemeye çalışmak bu araştırmanın temel amacıdır.  

Öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca karşılaştıkları engeller ve bu engelleri aşarak 
entegrasyon olabilme durumlarının sosyal penetrasyon teorisi ile açılanıp açıklanamayacağı 
sorusu ise araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara 
göre, Türkiye'de yükseköğretim eğitimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin bireysel anlamda 
karşılaştıkları temel problemler, sosyal medya kullanım biçimleri, entegrasyon süreçleri 
birbirine benzerlik göstermektedir. Temel olarak entegrasyon süreçlerinde dil öğrenme, 
arkadaşları ile iletişim kurabilme, eğitim sonrası kariyer planlama konularında zorluklar 
yaşanmaktadır. Diğer yandan üniversitenin sağladığı olanaklar, kamu kurumlarının sağladığı 
entegrasyon destekleri ve gerçek sosyal yaşamlarında gelişen dayanışma kültürü büyük 
avantajlar sağlamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Sosyal Ağlar; Sosyal Medya, Sosyal Penetrasyon Modeli; Kültürel 
Entegrasyon; Üniversite Öğrencileri 

 

ABSTRACT 

Social penetration theory claims that as a relationship develops, communication becomes 
deeper and more meaningful than superficial. This theory was shaped by Irwin Altman and 
Dalmas Taylor in 1973 (Communication Theory, 2022). Social penetration, particularly 
through self-disclosure, is a purposeful process of disclosing information about oneself. Self-
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disclosure increases intimacy in relationships up to a certain point. Social influence can occur 
in different contexts, including romantic relationships, friendships, social groups (for example, 
religious groups or football clubs), and work relationships. The theory has also been applied in 
computer-mediated communication contexts such as online dating and virtual teams (Carpenter 
& Greene, 2015, 1).  

Foreign students, like any foreign national, try to be included in a social life different from 
their own. The difference of these individuals, who are likely to encounter various difficulties 
and obstacles in this integration process, from other individuals is that they can benefit from 
the opportunities of higher education institutions. Considering in this context, the main purpose 
of this research is to try to examine the students' practices of being included in groups, making 
friends, following the agenda and educational opportunities, and making career plans with the 
social penetration model. The main problem of the research is the question of whether the 
obstacles that students encounter during their education process and whether they can be 
integrated by overcoming these obstacles can be explained by social penetration theory. 

According to the findings obtained from the research, the basic problems faced by foreign 
students studying in higher education in Turkey, social media usage styles and integration 
processes are similar to each other. Basically, there are difficulties in language learning, 
communicating with friends, and career planning after education in integration processes. On 
the other hand, the opportunities provided by the university, the integration supports provided 
by public institutions and the culture of solidarity that develops in their real social lives provide 
great advantages. 

 
Keywords - Social Networks; Social Media; Social Penetration Model; Cultural Integration; 
University Students 
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ABSTRACT 

This project analyzes the performance of a six-axis COMAU Smart NS industrial robot in 
terms of its accuracy and repeatability using dial gauge indicator method. The dial gauge was 
chosen because it is a calibration method which is economical in terms of cost compared to 
using laser interferometer. This project also investigates how repeatability and accuracy of the 
industrial robot are affected by two variables which were varying load and distances. It is 
expected that results from this experiment will not be as accurate as using the laser 
interferometer because the accuracy of dial gauge indicator is 0.01 mm while the laser 
interferometer is 0.0001 mm. For the experiment, the measurement was set at three different 
linear locations from the robot arm starting position: 500 mm, 750 mm and 1000 mm. The dial 
gauge will be located at the endpoint of the robot movement and the robot will start from the 
starting point (Point A) and move to the endpoint where it will come into contact with the dial 
gauge. The dial gauge will indicate the reading measurement and the data will be recorded. The 
robot arm will also be carrying no load and loads of 10N, 30N, 50N loads for every different 
linear positions. 12 sets of experiment were conducted and the experiment was repeated 30 
times for each combination of different loads and distances. 

Results show that the robot’s accuracy measured by the dial gauge was 0.014 mm and the 
repeatability was ±0.004 mm. Regression analysis on the robot’s accuracy against load factor 
shows that the robot has a positive linear correlation with its accuracy. However, the results 
obtained were not as accurate as using laser interferometry method where a previous study 
found that the robot had a repeatability of ±0.0026 mm. Findings from this present study is able 
to promote the use of dial gauge indicator as a simpler and inexpensive method to determine a 
robot’s performance in terms of accuracy and load carrying capacity in low-precision 
applications. 

 
Keywords— Industrial robot; Robot calibration; Dial gauge indicator 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, elit ve elit olmayan masa tenis oyuncularının reaksiyon zamanına 
etkisi ve tahmin becerilerini karşılaştırmasıdır. Reaksiyon zamanı ve tahmin becerileri gibi 
algısal-motor beceriler, çoğu günlük aktivitenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
gereklidir. Belki de bu algısal yetenekler, masa tenisi gibi tamamen dinamik ve öngörülemeyen 
ortamlarda daha yüksektir ve bu da elit sporcuları elit olmayan sporculardan ayıran etken 
olabilir.  

Çalışmaya 70 masa tenisi oyuncusu elit ve elit olmayan 35 kişilik iki gruba ayrılmıştır. 
Reaksiyon zamanı (yalnızca görsel, seçici görsel, basit işitsel), ölçüm değerleri New test 1000 
Aleti kullanılarak ve uyarlanabilir tahmin becerisi de Bassin'in tahmin zaman makinesi 
kullanılarak yapılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak bağımsız t testi 
sonuçları, Elit ve elit olmayan masa tenisi oyuncuları arası basit tepki süresi (p=0,03), seçici 
tepki süresi (p=0,01), işitsel tepki süresi (p=0,008) ve uyarlamalı tahmin zamanlaması (0,001) 
arasında anlamlı fark göstermiştir. Dolayısıyla, elit oyuncular, elit olmayan oyunculara göre 
daha kısa reaksiyon süresine ve tahmin zamanlamasına sahiptirler. Değişkenler arasındaki 
anlamlılık değerleri p<0,05 olarak belirlendi. 

Sonuç olarak, antrenman seanslarının planlanmasının, teknik beceriler ve fiziksel 
uygunluğun yanı sıra reaksiyon zamanı ve doğru tahmin gibi algısal-motor becerilerin 
geliştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini göstermektedir.  Masa tenisi 
oyuncularında vurgulanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Reaksiyon zamanı, masa tenisi,  tahmin becerileri, algısal motor beceri. 
 

ABSTRACT 

This The aim of this study is to compare the effect of elite and non-elite table tennis players 
on reaction time and estimation skills. Perceptual-motor skills such as reaction time and 
estimation skills are essential for the successful performance of most daily activities. Perhaps 
these perceptual abilities are higher in purely dynamic and unpredictable environments such as 
table tennis, which may be what separates elite athletes from non-elite athletes. 

In the study, 70 table tennis players were divided into two groups of 35 elite and 35 non-
elite players. Reaction time (visual only, selective visual, simple auditory) measurement values 
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were made using the New test 1000 Instrument and the adaptive estimation skill was made 
using Bassin's estimation time machine. 

The data obtained from the research were independent t-test results obtained using the SPSS 
22 package program show that significant differences between elite and non-elite table tennis 
players that simple response time (p=0.03), the selective response time (p=0.01), and auditory 
response time p=0.008) and adaptive estimation timing (0.001). Therefore, elite players have a 
shorter reaction time and guessing time than non-elite players. Significance values between 
variables were determined as p<0.05. 

As a result, it shows that the planning of training sessions should be designed in such a way 
as to ensure the development of technical skills and physical fitness, as well as perceptual-motor 
skills such as reaction time and accurate estimation. It is emphasized in table tennis players. 
 
Keywords—Reaction time, table tennis, estimation skills, perceptual motor skill. 
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ÖZET 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan İnşaat Sektöründe istihdam edilen işgücü 
toplam işgücünün yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır. Çalışan sayısının yüksek olduğu ve 
kendine özgü özellikleri nedeniyle karmaşık bir yapıya sahip olan sektörde meydana gelen iş 
kazası sayısının da yüksek olduğu yapılan istatistiklerden görülebilmektedir. Türkiye’de her yıl 
meydana gelen toplam ölümlü iş kazalarının yaklaşık olarak üçte biri inşaat sektöründe 
gerçekleşmektedir. İnşaat sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazalarının ise yaklaşık olarak 
%40’ı yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir. Diğer sektörlerde de yüksekten düşme 
sonucu ölümlü iş kazaları önemli bir neden olduğu göze çarpmaktadır. Yüksekten düşme 
sonucu meydana gelen iş kazalarının önüne geçmek için alınması gereken öncelikli önlemlerin 
başında geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılması gelmektedir.  

Bu çalışmada inşaat sektörü özelinde 2020 ve 2021 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumuna 
(SGK) bildirilen ölümlü iş kazaları incelenmiş ve kazaların oluş şekilleri ve nedenleri, SGK’ya 
yapılan bu bildirimler incelenerek sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucu 2020 ve 2021 
yıllarında meydana gelen ölümlü iş kazaları içerisinde yüksekten düşme sonucu meydana gelen 
kazaların ilk sırada yer aldığı görülmüştür. 

Eskişehir ilinde 2022 yılında yapımına başlanan bir projede, proje yaklaşık maliyeti ile 
projede yüksekten düşmeyi önlemek için kullanılacak geçici kenar koruma sistemlerinin 
maliyeti karşılaştırılmıştır. İnşaat yapım işinin tamamı için gerekli olacak geçici kenar koruma 
sistemi kullanıldığında inşaat proje yaklaşık maliyetinin %0,95’ne denk geldiği görülmüştür. 
Kullanılan geçici kenar koruma sistemleri çelik malzemelerden yapıldığından dolayı 
kullanıcılar tarafından uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar boyunca defalarca 
kullanılabilmektedir. Bu durumu da göz önüne aldığımızda inşaat projelerinde çok daha düşük 
bir maliyet oluşturacağı görülmektedir.  

Ülkemizde geçici kenar koruma sistemleri yasalara uygun şekilde kullanıldığında ve bu 
anlayış işverenler ile çalışanlar tarafından benimsendiği takdirde yüksekten düşme sonucu 
meydana gelen ölümlü iş kazalarının büyük bir oranda engellenebileceği öngörülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, İş Kazaları, Geçici Kenar Koruma 
Sistemleri, İnşaata Maliyeti 
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ABSTRACT 

The workforce employed in the Construction Sector, which has an important place in the 
Türkiye economy, constitutes approximately 6% of the total workforce. It can be seen from the 
statistics that the number of work accidents in the sector, which has a high number of employees 
and a complex structure due to its unique characteristics, is also high. Approximately one third 
of the total fatal occupational accidents that occur in Türkiye every year occur in the 
construction sector. Approximately 40% of fatal occupational accidents in the construction 
sector occur as a result of falling from a height. Fatal work accidents as a result of falling from 
a height are also an important cause in other sectors. The use of temporary edge protection 
systems is one of the primary measures to be taken to prevent work accidents caused by falling 
from a height. 

In this study, the fatal occupational accidents reported to the Social Security Institution 
(SGK) in 2020 and 2021, specific to the construction sector, were examined and the forms and 
causes of the accidents were classified by examining these notifications made to the SGK. As 
a result of the classification, it has been seen that the accidents that occur as a result of falling 
from a height are in the first place among the fatal occupational accidents that occurred in 2020 
and 2021. 

In a project whose construction started in 2022 in Eskişehir, the approximate cost of the 
project and the cost of temporary edge protection systems to be used in the project to prevent 
falling from a height were compared. When the temporary edge protection system, which will 
be required for the entire construction work, is used, it has been observed that the approximate 
cost of the construction project corresponds to 0.95%. Since the temporary edge protection 
systems used are made of steel materials, they can be used repeatedly for many years when used 
appropriately by users. Considering this situation, it is seen that it will create a much lower cost 
in construction projects. 

In our country, if temporary edge protection systems are used in accordance with the law 
and this understanding is adopted by employers and employees, it is predicted that fatal 
occupational accidents resulting from falling from height can be prevented to a large extent. 

 
Keywords: Occupational Health and Safety, Construction Industry, Occupational Accidents, 
Temporary Edge Protection Systems, Construction Cost 
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ÖZET 

Amaç: Birçok faktörün rol oynadığı diş sürmesi sırasında yaşanan problemler nedeniyle 
gömülü kalan dişler, dental ve iskeletsel maloklüzyonlara yol açabilir. Bu çalışmada, Batı 
Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan bireylerin üst çenelerindeki gömülü köpek dişleri ile 
maloklüzyon arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Metod: Çalışma daha önce ortodontik tedavi görmemiş yaşları 13 ile 33 arasında 
değişen (ort yaş:16.56±3.6) 101 kadın (ort yaş: 17.06±3.9) ve 50 erkek (ort yaş: 15.5±2.6) 
toplam 151 hastanın aynı standartta çekilmiş panoramik ve lateral sefalometrik filmleri 
üzerinde yapılan açısal ve doğrusal ölçümleri içermektedir. Panoramik filmlerde gömülü üst 
kanin dişlerin oklüzal düzleme doğrusal uzaklığı ve bikondiler düzlemle arasındaki açı ölçüldü 
ve üst yan kesici diş ile ilişkisi (sektör sınıflaması) tespit edildi. Sefalometrik filmlerde 
Steiner’in ANB açısına göre bireylerin iskeletsel sınıfları belirlendi. Ayrıca, Angle molar ilişki, 
yaş ve cinsiyete göre gruplar oluşturuldu. 2 hafta arayla yapılan ölçümler arasındaki ilişki 
Pearson korelasyon testi ile değerlendirildi. Verilerin homojenitesi Kolmogorov-Simirnov testi, 
nitel bağımsız veriler Ki-kare testi ve nicel bağımsız verilerin analizi Kruskal-wallis ve Mann-
whitney U testleriyle gerçekleştirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak kabul edildi.  

Bulgular: Pearson korelasyon testine göre tekrarlanan doğrusal (r: 0.985) ve açısal (r: 0.993) 
ölçümler arasında güçlü pozitif bir ilişki bulundu. 13 gömülülüğü istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde kadınlarda en fazla bulunurken erkeklerde en düşük bulundu. 13 ve 23 gömülülüğü 
Angle Sınıf 2’lerde anlamlı şekilde daha az bulundu. Gömülülük ile yaş grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. 13 ve 23 gömülülüğü iskeletsel Sınıf 3’lerde 
anlamlı şekilde daha fazla bulundu. Kanin açıları erkeklerde kadınlara göre anlamlı şekilde 
daha yüksek bulundu. İskeletsel sınıflar ile kanin açıları arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki 
bulunmadı. En yüksek gömülü kanin açısı anlamlı şekilde Sektör 1’de görülürken, en düşük 
gömülü kanin açısı Sektör 4’te görüldü. Angle Sınıf 2’lerin oklüzal düzleme uzaklığının Sınıf 
1’lere göre daha fazla olduğu görüldü. Yine Sektör 4’ün oklüzal düzleme uzaklığının Sektör 1 
ve 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla olduğu görüldü. 

Sonuç: Gömülü üst kanin dişler ile maloklüzyon ve hasta özellikleri arasında ilişki olduğu 
gözlendi. Angle Sınıf 2’lerde, yaş ilerledikçe ve sektör sınıfı arttıkça gömülü kanin açılarının 
azaldığı ve oklüzal düzleme uzaklıklarının arttığı görüldü. 

Anahtar Kelimeler— Ortodonti; Gömülü kanin; Maloklüzyon; İlişki 
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Etik : Çalışma için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurul’undan 23/11/2022 tarihli 2022/20-2 karar numaralı etik onay 
alınmıştır. 

ABSTRACT 

Aim: Impacted teeth due to problems experienced during tooth eruption, in which many factors 
play a role, can lead to dental and skeletal malocclusions. This study evaluated the relationship 
between impacted canine teeth with malocclusion in the upper jaw of individuals living in the 
Western Black Sea Region. 

Materials and Methods: The study includes angular and linear measurements carried out on 
panoramic and lateral cephalometric films taken at the same standards of a total of 151 patients 
aged between 13 and 33 (mean±SD:16.56±3.6), consisting of 101 female (mean±SD: 
17.06±3.9) and 50 male (mean±SD:15.5±2.6) patients who had not received orthodontic 
treatment before. On the panoramic films, the linear distance of the impacted upper canine teeth 
to the occlusal plane and the angle between it and the bicondylar plane were measured, and its 
relationship with the upper lateral incisor (sector classification) was determined. The skeletal 
classes of individuals were determined according to Steiner’s ANB angle on cephalometric 
films. In addition, groups were formed according to Angle molar relationship, age, and gender. 
The relationship between the measurements performed 2 weeks-interval was evaluated by the 
Pearson correlation test. The homogeneity of data was analyzed by the Kolmogorov-Simirnov 
test, qualitative independent data were analyzed by the Chi-square test, and quantitative 
independent data were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. The statistical 
significance level was accepted as p < 0.05.  

Results: According to the Pearson correlation test, a strong positive correlation was found 
between repeated linear (r: 0.985) and angular (r: 0.993) measurements. Statistically, the impact 
rate of tooth number 13 was found to be the highest in females and the lowest in males. The 
impaction rate of teeth 13 and 23 was found to be significantly less in Angle class 2s. There 
was no statistically significant difference between impacted tooth and age groups. Bilaterally 
impacted teeth were found significantly more in skeletal Class 3s. Canine angles were found to 
be significantly higher in males than females. There was no statistically significant relationship 
between skeletal classes and canine angles. The highest and lowest impacted canine angle was 
significantly found in Sectors 1 and 4, respectively. It was observed that the distance of the 
canine teeth to the occlusal plane was greater in Angle Class 2s than in Class 1s. Again, the 
distance of the canine teeth from the occlusal plane in Sector 4 was statistically significantly 
greater than in Sectors 1 and 2. 

Conclusion: It was observed that there was a relationship between impacted upper canine teeth 
and malocclusion and patient characteristics. It was concluded that the impacted canine angles 
decreased and their distance from the occlusal plane increased with increasing age and sector 
class, and in Angle Class 2 patients. 

Keywords- Orthodontics; Impacted canine; Malocclusion; Relationship 

Ethics: Ethical approval for the study was obtained from Zonguldak Bülent Ecevit University 
Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee with the decision number 2022/20-2 
dated 23/11/2022. 
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ABSTRACT 

Wastewater treatment plants are among the sources that contribute to air pollution and 
climate change that directly or indirectly release carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and 
nitrous oxide (N2O) emissions, which are important greenhouse gases, into the atmosphere. 
Direct emissions are especially caused by chemical treatment units depending on the use of 
chemicals in treatment plants, biological treatment units that break down organic pollutants 
through microorganisms, and stabilization of treatment sludge, while energy consumption and 
fuel use in the facility are considered as sources for the indirect emissions. Determination of 
greenhouse gas emission sources and concentrations in wastewater treatment plants is 
extremely important within the scope of the climate action plan, one of the sustainable 
development goals. In this context, while the effluent of the wastewater treatment plant is 
expected to meet the discharge standards, the greenhouse gas concentrations originating from 
the different stages of the plant should also be controlled. In recent years, processes such as 
photobioreactors and membrane bioreactors based on micro-algae, which basically consume 
CO2 in wastewater with the help of photosynthesis and use nitrogen in wastewater to reproduce 
and develop by themselves, are promising in terms of greenhouse gas reduction potential 
compared to traditional treatment methods, considering the mitigation of the impacts of climate 
change. This study aims to guide future investigations by presenting a comprehensive literature 
review that deals with the advantages and disadvantages of microalgae applications, which are 
defined as nature-based solutions for the reduction of greenhouse gases originating from 
wastewater treatment plants, and which method is more economically, technically, and 
environmentally optimal. 

 
Keywords- Greenhouse Gas Mitigation; Microalgae; Wastewater Treatment Plants; 
Sustainable Development; Wastewater Treatment 

 
ÖZET 

Atıksu arıtma tesisleri, önemli sera gazlarından olan karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve 
nitröz oksit (N2O) emisyonlarını atmosfere doğrudan veya dolaylı yollarla salan hava kirliği ve 
iklim değişikliğine katkı sağlayan kaynaklar arasındadır. Doğrudan salınım özellikle arıtma 
tesislerindeki kimyasal kullanımına bağlı kimyasal arıtma üniteleri, mikroorganizmalar 
aracılığıyla organik kirleticilerin parçalanmasını sağlayan biyolojik arıtma üniteleri ve arıtma 
çamuru stabilizasyonundan kaynaklanıyorken, dolaylı salınımın sebepleri arasında ise tesisteki 
enerji tüketimi, yakıt kullanımı gösterebilir. Atıksu arıtma tesislerinde oluşan sera gazı emisyon 
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kaynaklarının ve konsantrasyonlarının belirlenmesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 
iklim eylem planı kapsamında son derece önemlidir. Bu kapsamda, atıksu arıtma tesisi çıkış 
suyunun deşarj standartlarını karşılaması beklenirken, tesisin farklı kademelerinden 
kaynaklanan sera gazı konsantrasyonlarının da kontrol altına alınması gerekmektedir. Son 
yıllarda, en basit haliyle fotosentez yardımıyla atıksu içerisindeki CO2 tüketimini gerçekleştiren 
ve çoğalıp gelişebilmeleri için atıksudaki azotu kullanan mikro-alglere dayalı 
fotobiyoreaktörler, membran biyoreaktörler gibi prosesler, geleneksel arıtma yöntemleri ile 
kıyaslandığında ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı dikkate alındığında sera gazı azaltım 
potansiyeli bakımından ümit verici prosesler arasında gösterilmektedir. Bu çalışma atıksu 
arıtma tesislerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltımında doğaya dayalı çözümler olarak 
tanımlanan mikroalg uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını, hangi yöntemin ekonomik, 
teknik ve çevresel açıdan daha optimum olduğunu ele alan kapsamlı bir literatür taraması 
sunarak, gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Sera Gazı Azaltımı; Mikroalgler; Atıksu Arıtma Tesisleri; Sürdürülebilir 
Kalkınma; Atıksu Arıtımı 
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ABSTRACT 

Allergens, bacteria or viruses can cause inflammation of the nasal mucosa. Improper and 
frequent medication treatment of the inflammation leads to nasal congestion, ciliary cells 
damage and inadequate the epithelium healing (atrophic rhinitis). In the treatment of rhinitis, 
conventional nasal decongestants are applied, in the form of drops or sprays, which include 
sympathomimetics (vasoconstriction and decongestion) or intranasal corticosteroids (suppress 
symptoms). In addition, the active substances are from the group of stimulants (potential risk 
of doping). Decongestants immediately lead to a reduction in edema of the nasal mucosa and 
easier breathing. However, after the cessation of action, the secondary expansion of capillaries 
occurs, which requires repeated use of the drug. This is the beginning of a vicious circle, so 
possible dependence on the drops becomes a more serious problem. Due to overdose, various 
side effects are possible (palpitations, arrhythmia and increased blood pressure). Long-term 
use may subsequently cause increased congestion, rhinorrhea, irritation of the nasal mucosa 
(sharp pain), inflammation, dryness and ulceration. In any case, these short-acting 
preparations do not affect the cause of the disease itself, but only relieve the symptoms. 
Weaning is long-term; the decongestant dose is gradually reduced and replaced with a weakly 
effective saline solution or one of the possible alternatives.  

An optional alternative to decongestants in the rhinitis treatment can be herbal medicine. 
The importance of medicinal plants, in addition to the spectrum of biological activities 
(antiseptic, anti-inflammatory, antioxidant, analgesic, immunomodulatory) and fewer side 
effects, is in the treatment of the disease cause through various action mechanisms 
(prevention of viral infections, wound healing, strengthening of the immune system), 
important for the recovery of the nasal mucous membranes. Bearing in mind that rhinitis 
(nasal congestion) is one of the frequent occurrences of the modern population, adequate 
herbal therapy of this chronic disease as an alternative to commercial adrenergic drugs is the 
subject of this study. 

Traditional herbal medicine has identified many herbal agents useful in the treatment of 
mucositis (inflammatory destruction of mucous membranes). Among the medicinal plants for 
this purpose, Plantago lanceolata, Juglans regia and Calendula officinalis (whose bioactive 
components exhibit anti-inflammatory, antiseptic, immunoregulatory and healing effects) 
have not been tested so far. On the other hand, since commercial adrenergic drugs (containing 
synthetic vasoconstrictors or corticosteroids) are water-based, this research is focused on the 
development of a plant oil product with different mechanism of action as an alternative 
therapeutic option. Therefore, the aim of this research is to make oil macerates from the 
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selected plant material (plantain leaf, walnut leaf and calendula flower) and evaluate the effect 
of their mixture (synergism) on healthy and livid nasal mucosa in rhinitis. 

The herbal-infused in carrier oil is a great way to transfer valuable plant material into a 
healing formula. Therefore, herbal macerates were prepared by soaking the dried herbal raw 
material in carrier oil (cold-pressed sunflower oil) for 25 days. The carrier oil is also an active 
(antiseptic and epithelializing properties) and non-toxic component of the formulation that 
does not cause irritation or allergic reactions. By combining oil macerates, the herbal 
formulation in the form of nose drops was made. The effect of the formulation in the rhinitis 
treatment was monitored in volunteers during a three-week treatment. Epithelial tissue 
analysis before and after treatment and identification of structural changes at the cellular level 
of the nasal mucosa were performed using a sophisticated scanning electron microscopy 
(SEM) method. 

SEM analysis of biopsied samples of the subjects' nasal mucosa showed qualitative 
changes in the epithelium and lamina propria (deeper parts of the mucosa) after treatment. 
The oil formulation caused functional recovery of the subjects' nasal tissue. The dominance of 
cilia over goblet cells was registered. The formation of young ciliated cells with significantly 
shorter and thinner cilia was observed (Figure 1). It is believed that increased regulation of 
anti-inflammatory cytokines is the basic action mechanism of the formulation. No changes in 
the functionality of the nasal mucosa were observed in healthy subjects after therapy. The 
respondents did not report any complaints. Based on the anamnesis, the sense of breathing 
sufficiency was significantly better, while the sense of smell was preserved. 

 

(a)       (b)  
 

Figure 1. SEM photomicrographs (30 kV, x3.500, 5) of the nasal mucosa biopsy of a representative 
subject with atrophic rhinitis before (a) and after (b) treatment with herbal oil formulation 

 
Unlike adrenergic drugs, this potential pharmaceutical product is characterized by the 

treatment of the disease cause and the recovery of the atrophic nasal mucosa. This study 
provides important information and can serve as a basis for the development of a new drugs 
igeneration ntended for the safe treatment of rhinitis and the prevention of viral infections. 

Keywords — Rhinitis; Decongestants; Herbs; Oils; Macerates; SEM microscopy 
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ABSTRACT 

In accordance with the goals of sustainable development, stricter regulations in the field of 
wastewater treatment require and intensively influence the development of new methods and 
sustainable green technologies. This is especially relevant from the aspect of the frequent 
appearance of phenolic compounds in industrial wastewaters (most often petrochemical or 
pharmaceutical), undesirable corrosive and toxic substances for living organisms. For these 
purposes, the exploatation of various waste biomassesses from the food industry, natural by-
products that can alleviate additional environmental pollution, is of particular importance. 
One of them is potato peel (Solanum tuberosum L.), a secondary waste from industrial starch 
production. The long-term disposal of enormous quantities of this waste product requires 
large costs (economic problem) and can indirectly cause environmental pollution (ecological 
problem). Therefore, the subject of this research is the possibility of further utilization of 
waste potato peel, primarily in the purification of phenol-contaminated aqueous solutions. 

In order to valorize the waste biomass as a potentially usable raw material rich in enzymes, 
peroxidase was isolated from the potato peel and used in enzyme-catalyzed phenol 
polymerization for the purpose of removing water insoluble polyaromatic products from 
aqueos solution. Given that this is already a known methodology for the phenol treatment, the 
aim of this study was to evaluate the effect of crude isolated peroxidase compared to a 
commercially applicable enzyme for these purposes.   

Isolation of peroxidase from the potato skin was performed by extraction. The activity of 
the peroxidase extract was determined by a validated spectrophotometric UV-Vis method. 
The removal of phenol from simulated aqueous solutions was carried out in batch mode. In 
order to optimize the enzyme-catalyzed phenol polymerization reaction, a series of 
experiments was conducted under different reaction conditions (initial phenol concentration, 
peroxidase concentration, temperature and reaction time). The efficiency of phenol removal 
from the initial solutions was monitored by determining the concentration of the solution over 
time using UV-Vis spectrophotometry.  

The conducted examinations showed that high efficiency of phenol removal (>80%) from 
simulated aqueous solutions (2-3 mM phenol) using potato peel peroxidase extracts (0.6-0.8 
U/mL peroxidase) is achieved at a temperature in the range of 25-30 oC after 2 h. The 
achieved efficient removal of phenol is the result of high specificity and peroxidase activity of 
the potato peel extract, even at higher the pollutant concentrations. In addition to the above, 
the advantages of this methodology compared to conventional methods in application are a 
lower risk of creating secondary pollutants and easier process control. 

558



 
3rdInternational Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

From the techno-economic aspect, the good agreement between the efficiency results of the 
expensive commercial horseradish peroxidase and the cheap peroxidase extract indicate the 
importance of utilizing the waste biomass of potato peel, as well as lower costs of the phenol 
removal process from wastewater. The results of this study, in addition to the valorization of 
waste biomass as an alternative to conventional wastewater treatment methods, are of 
exceptional importance for the development of new bioreactors intended for the 
decontamination of phenol-polluted industrial wastewater. 

 
Keywords— Potato peel; Peroxidase; Phenol removal; Eenzymes; Catalyst 
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ABSTRACT 

Black pepper (Piper nigrum L.) is a tropical plant, best known for its fruit that is used as a 
spice all around the world. Black pepper contains many substances such as terpenes, 
alkaloids, lignans, phenylpropanoids, etc., which are responsible for some of the most 
important biological activities: antioxidant, antimicrobial, anticancer, anti-inflammatory, 
analgesic, antipyretic, hepatoprotective, bio-enhancing, and enzyme inhibitory activity. 
Oleoresine is a black pepper product obtained by solvent extraction (ethanol, acetone, ether, 
etc.) of dried fruit with a specific smell, taste, and pungency.  

The objective of this study was to analyze the antioxidant and antimicrobial activity of the 
oleoresin obtained from black pepper fruit. The oleoresin was obtained by Soxhlet extraction 
for 180 minutes with 96% v/v ethanol. The solvent was subsequently removed under reduced 
pressure. The oleoresine was isolated at a high yield (13.76%). Antioxidant activity of the 
oleoresin was determined spectrophotometrically by DPPH, ABTS, and FRAP assay. Black 
pepper oleoresin was tested for antimicrobial activity against three bacteria and one fungi 
species (Salmonella isolate from feces, Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Bacillus cereus 
ATCC 11778, Bacillus cereus isolate from food, Esherichia coli ATCC 8739, Esherichia coli 
isolate from food, Candida albicans ATCC 24433, Candida albicans isolate from feces) by 
microdilution method. The concentrations of oleoresin that neutralized 50% of the initial 
concentration of DPPH and ABTS radicals (EC50) were 0.282 mg/cm3 and 1.473 mg/ml, 
respectively, while the FRAP value was 31.02 mgEFe2+/g oleoresin. The oleoresin showed a 
good inhibitory effect on the tested microorganisms, especially on isolates, which are usually 
more infectious than the reference strains. The minimal inhibitory concentrations (MICs) 
were 5 mg/ml; >5 mg/ml; 1.56 mg/ml; 2.5 mg/ml; 5 mg/ml; >5 mg/ml; 5 mg/ml; and 2.5 
mg/ml for Salmonella isolate, Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Bacillus cereus ATCC 
11778, Bacillus cereus isolate from food, Esherichia coli ATCC 8739, Esherichia coli isolate 
from food, Candida albicans ATCC 24433 and Candida albicans isolate from feces, 
respectively.  

These results are of great interest for the possible further application of black pepper 
oleoresin as a natural antioxidant and antimicrobial agent in the food or pharmaceutical 
industries with less harmful effects than synthetic additives. Future research should focus on 
investigating the detailed chemical composition of the obtained black pepper oleoresin and its 
mechanism of antioxidant and antimicrobial action. 

Keywords — Oleoresin; Black pepper; Extraction; Antioxidant activity; Antimicrobial 
activity 
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ÖZET 

Çevreyi tehdit eden kirleticiler bilim insanlarının devamlı olarak üzerinde çalıştığı bir 
konudur. Bu kirliliklerin başında olan hava kirliliğinin dünya genelinde büyük bir problem 
olmasından dolayı kirletici parametrelerin miktarları üzerine yapılan araştırmalar gün geçtikçe 
artmaktadır. Hava kirliliğinin uzun vadede ve kısa vadede insan sağlığı açısından ciddi 
tehlikeler oluşturması nedeniyle bu durumun dikkate alınması önemlidir. Ülkemizde hava 
kirliliği kontrolü üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün çoğalmakta, denetimler 
sıkılaştırılmakta ve önlemler alınmaktadır. Bu kontrollerin yapılıp önlemlerin alınması için 
hava kirletici parametrelerin miktarının tespiti şarttır. Ülkemiz genelinde Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürekli ölçüm istasyonları kurulmuş olup veriler herkes 
tarafından ulaşılabilecek şekilde paylaşılmaktadır. Bu çalışmada, bahsedilen veriler 
kullanılarak Türkiye’nin 18 büyük ilindeki hava kirliliği durumu PM10 (partikül madde) 
parametresi üzerinden değerlendirilmiştir. İlgili hava kirliliği yönetmeliğinde belirtilen sınır 
değerler kapsamında yıllık ortalama değerler üzerinden incelemeler gerçekleşmiştir. 2020, 
2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak şekilde yapılan değerlendirme birçok büyük şehrimizde sınır 
değerin aşıldığını göstermiştir. Özellikle sanayileşmenin ve nüfusun fazla olduğu yerlerde PM10 
değerlerinin yüksek olması beklenen bir durumken bazı şehirlerimizde iklim koşulları da bu 
durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genel olarak her geçen yıl PM10 konsantrasyonları 
artış eğilimi gösterirken, belirtilen büyük şehirler arasında kirliliğin en yoğun olduğu bölge 
Güneydoğu Anadolu bölgesi, en az yoğunlukta olduğu bölge ise İç Anadolu bölgesi olmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler—Hava Kirliliği; Partikül Madde; Türkiye 
 

ABSTRACT 

Pollutants that threaten the environment are an issue that scientists are constantly working 
on. Due to the fact that air pollution, is a big problem worldwide, researches on the amount of 
pollutant parameters are increasing day by day. It is important to consider this situation, as air 
pollution poses serious dangers to human health in the long term and in the short term. Studies 
on air pollution control in our country are increasing day by day, governance are increased and 
precautions are taken. It is essential to determine the amount of air pollutant parameters in order 
to carry out these controls and take measures.Continuous measurement stations have been 
established by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change throughout our 
country, and the data is shared in a way that can be accessed by everyone. In this study, using 
the aforementioned data, the air pollution situation in Turkey's 18 major cities was evaluated 
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over the PM10 (particulate matter) parameter. Within the scope of the limit values specified in 
the relevant air pollution regulation, examinations were carried out over the annual average 
values. The evaluation made to cover the years 2020, 2021 and 2022 has shown that the limit 
value has been exceeded in many of our big cities. While it is expected that PM10 values are 
high, especially in areas where industrialization and population are high, climatic conditions in 
some of our cities have also caused this situation. While PM10 concentrations tend to increase 
each year in general, the region with the highest level of pollution among the mentioned big 
cities is the Southeast Anatolia region, while the region with the least amount is the Central 
Anatolia region. 
 
Keywords- Air Pollution; Particle Matter; Turkey 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bir ticari yolcu uçağının uçuş parametrelerini kullanarak uçak itkisi 
hakkında makine öğrenmesi tabanlı bir tahmin yapmaktır. Uçakların güvenli uçuşunu etkileyen 
en önemli parametrelerden biri uçak motorlarının itki değeridir. İtki değeri optimum seviyenin 
altındaysa, uçuş emniyeti risk altına girer. Ayrıca, optimum itki değeri belirlenemediği takdirde 
yakıt tüketimi yükselir ve bazı istenmeyen titreşimler oluşur. İtki değeri motor yerdeyken yük 
hücreleri ile ölçülebilir, ancak motor uçağa takılı iken motor basınç oranı veya N1 fan hızına 
göre belirlenmektedir. Tahmin edilen itki değeri uçuş yönetimi kontrol sistemi tarafından 
hesaplanır ve elektronik motor kontrol sistemi tarafından uygulanır. Bu değerler hesaplanırken 
hava veri referans sisteminden ve motor sistemlerinden gelen bilgiler kullanılmaktadır. Motor 
basınç oranı değerinin hesaplanamadığı durumda N1 fan hızı itki göstergesi olarak 
kullanılmaktadır, ancak bu modda otomatik itki fonksiyonu devre dışı olmaktadır. İtki değeri 
çevresel ve uçak operasyon şartlarından etkilenebildiğinden dolayı doğru şekilde belirlenmesi 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada ticari bir yolcu uçağından alınan veriler kullanılarak itki 
değerini en çok etkileyen parametreler korelasyon analizi ile %95 güven aralığına göre 
seçilmiştir. Analiz sonuçlarına göre irtifa, hücum açısı, hava hızı, uçuş hattı açısı, yakıt akışı, 
yer hızı, tırmanma açısı, slat pozisyonu ve TRA parametrelerinin N1 fan hızına etki eden önemli 
parametreler olduğu görülmüştür. İlgili veriler tahmin algoritmalarına giriş olarak verilmeden 
önce uzun süreli çapraz doğrulama tekniği kullanılarak eğitim ve test verileri olarak 
bölünmüştür. Ardından bu veriler kullanılacak makine öğrenmesi yöntemlerine giriş olarak 
uygulanmıştır ve itki değeri (N1) tahmin edilmiştir. N1 fan hızı için tahmin sonuçlarına göre, 
tasarlanan modeller içinde en yüksek doğruluk, exponetial gaussian process regression ile elde 
edilmiştir. İlgili yöntem ile test verisinin tahmininde 0.42739'luk kök-ortalama kare hatası elde 
edilmektedir. Bu sonuç, N1 fan hızı verisinin uçuş ekibine sağlanamaması durumunda makine 
öğrenmesi yöntemleri kullanılarak, ilgili verinin doğru bir şekilde tahmin edilebilmesinin 
mümkün olduğunu göstermektedir. Böylece uçuş sırasında uygun itki değerinin tanımlanması 
ve izlenmesi ile uçağın havada tutunamaması durumunu önlenebilir ve uçuş daha güvenli hale 
getirilebilir. 
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ABSTRACT 

This study aims to make a machine learning-based prediction of aircraft thrust using the 
flight parameters of a commercial passenger aircraft. One of the most important parameters 
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affecting the safe flight of aircraft is the thrust value of aircraft engines. If the thrust value is 
below the optimum level, flight safety is compromised. In addition, if the optimum thrust value 
cannot be determined, fuel consumption will increase and some unwanted vibrations will occur. 
Thrust value can be measured via load cells with the engine on the ground, but is determined 
by the engine pressure ratio or N1 fan speed when the engine is mounted to the aircraft. The 
predicted thrust value is calculated by the flight management control system and applied by the 
electronic engine control system. While calculating these values, information from the air data 
reference system and engine systems is used. In case the engine pressure ratio value cannot be 
calculated, N1 fan speed is used as the thrust indicator, but in this mode, the automatic thrust 
function is disabled. Since the thrust value can be affected by environmental and aircraft 
operating conditions, it is important to determine it correctly. In this study, using data from a 
commercial passenger aircraft, the parameters that most affect the thrust value were selected 
according to the 95% confidence interval by correlation analysis. According to the analysis 
results, altitude, angle of attack, airspeed, flight path angle, fuel flow, ground speed, pitch angle, 
slat position, and TRA parameters were found to be important parameters affecting N1 fan 
speed. Before the relevant data are given as input to the prediction algorithms, they are 
partitioned as training and test data set using the holdout cross-validation technique. Then, these 
data were applied as input to the machine learning methods to be used and the thrust value (N1) 
was predicted. According to the prediction results for N1 fan speed, the highest accuracy among 
the designed models was obtained with exponential gaussian process regression. With the 
related method, a root-mean-square error of 0.42739 is obtained in the prediction of the test 
data. This result shows that if the N1 fan speed data cannot be provided to the flight crew, it is 
possible to accurately predict the relevant data using machine learning methods. Thus, by 
defining and monitoring the optimum thrust value during the flight, aircraft stall can be 
prevented and the flight becomes safer. 
 
Keywords- Machine Learning; Prediction; Aircraft; Engine; Thrust 
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ÖZET 

Çalışmada beslenme okuryazarlığı kavramının tanımı, önemi ve toplumdaki düzeyini 
ölçmek için kullanılan araçlar hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanmıştır. İnsan sağlığına 
etki eden çevresel, kalıtımsal, iklimsel ve beslenme gibi birçok faktör bulunmaktadır. 
Beslenme, bu etmenlerin en başında yer almakta olup sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam 
kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve 
uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. 

Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmeye yani sağlıklı beslenmeye bağlıdır. Sağlıklı 
beslenmede amaç yaşam süresince, toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve sağlıklı 
yaşam koşullarının benimsenmesidir. Yetersiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı birçok hastalık, 
maddi, manevi zarar ve sağlık sorunları ortaya çıkmıştır. Toplumda beslenmeyle ilişkili olarak 
ortaya çıkan sağlık sorunlarını en aza indirebilmek için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 
kazandırılması ve kişilerin beslenme bilgisinin artırılması çok önemlidir. Sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları kazanmak, doğru bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi doğru bir şekilde yorumlama ve 
doğru seçim yapma aşamaları ile sağlanmaktadır. Sağlıklı beslenme için gerekli olan bilgi, 
istek, davranış ve yeteneklerin tamamı beslenme okuryazarlığı (BOY) kapsamında 
bulunmaktadır. Beslenme Okuryazarlığı, toplumun güvenilir sağlıklı beslenme bilgisine 
ulaşmasını, ulaşılan bilginin doğru anlaşılıp yorumlanmasını, bilgiyi hayata geçirme 
aşamasındaki seçimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Gıda etiketi okuma, güvenli gıdaya 
ulaşma, besin öğeleri, besin seçimleri, yeterli ve dengeli beslenme biçimi gibi konularda doğru 
bilgi, beceri ve davranışlara ulaşmayı sağlamaktadır. Beslenme okuryazarlığı seviyesi yeterli 
olan kişiler, besin öğelerini ve besin gruplarını tanımaktadır. Besin etiketlerini okuyarak sağlıklı 
besin seçimi yapmanın yanı sıra besinleri en uygun yöntemle hazırlayıp pişirme sürecinde aktif 
rol oynamaktadır. 

Beslenme ile bağlantılı problemlerin önüne geçmek için toplumun yeterli beslenme 
okuryazarlığı seviyesine sahip olup olmadığını anlamak gerekmektedir. Ayrıca bir toplumda 
sağlıklı beslenme şekline yönelik davranış ve farkındalığın gelişmesi amacıyla beslenme 
okuryazarlığı seviyelerinin bilinmesi, gelecekte yapılacak çalışmalar ve oluşturulacak yeni 
sağlık politikaları için de önem taşımaktadır. Beslenme okuryazarlığı düzeylerinin 
değerlendirilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli ölçekler geliştirilmektedir. Bu 
ölçekler ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak ihtiyaca göre değişim ve gelişim göstermeye 
devam edecektir.  
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ABSTRACT 

In the study, it is aimed to inform about the definition of the concept of nutritional literacy, 
its importance and the tools used to measure its level in the society. There are many factors 
such as environmental, hereditary, climatic and nutritional factors that affect human health. 
Nutrition is at the forefront of these factors and it is a behavior that should be done consciously 
in order to take the nutrients needed by the body in sufficient quantities and at appropriate times 
in order to protect and improve health and improve the quality of life. 

The basis of health depends on adequate and balanced nutrition, that is, a healthy diet. The 
purpose of healthy nutrition is to protect and improve the health of the society and to adopt 
healthy living conditions throughout life. Many diseases, material and moral damages and 
health problems have emerged due to inadequate and unhealthy nutrition. In order to minimize 
the health problems related to nutrition in society, it is very important to gain healthy eating 
habits and increase the nutritional knowledge of people. Gaining healthy eating habits is 
achieved by reaching the right information, interpreting the information correctly and making 
the right choice. All of the knowledge, desires, behaviors and abilities required for healthy 
nutrition are within the scope of nutritional literacy (BOY). Nutrition Literacy positively affects 
the society's access to reliable healthy nutrition information, the correct understanding and 
interpretation of the information obtained, and the choices in the stage of putting the 
information into practice. It provides access to the right knowledge, skills and behaviors on 
issues such as reading food labels, accessing safe food, nutrients, food choices, adequate and 
balanced diet. People with sufficient nutritional literacy recognize food items and food groups. 
In addition to making healthy food choices by reading food labels, it plays an active role in the 
process of preparing and cooking foods with the most appropriate method. 

In order to prevent problems related to nutrition, it is necessary to understand whether the 
society has a sufficient level of nutrition literacy. In addition, knowing the nutritional literacy 
levels in order to develop behavior and awareness towards healthy eating in a society is also 
important for future studies and new health policies to be created. Various scales have been 
developed as a result of studies to evaluate nutritional literacy levels. These scales will continue 
to change and develop according to the needs that will arise in the future. 
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ÖZET 

Son yıllarda otomotiv sektöründe elektrikli araçların yaygınlaşması ile beraber güneş 
enerjisinden elektrik enerjisine dönüştüren düşük maliyetli ve çevre dostu yüksek yüzey alana 
sahip fotovoltaikler büyük ilgi görmektedir. Diğer güneş hücreleri ile karşılaştırıldığında yarı-
iletken metal oksit heteroyapılı güneş pillerin genişletilmiş yüzey alan yapısı ile ışık emilimini 
arttırarak fotovoltaiklerin verimini arttıracağı bilinmektedir. Bu çalışmamızda, farklı 
kalınlıklara sahip SnO2 kaplı TiO2 heteroyapıların morfolojik, yapısal, elementsel özelliklerine 
bağlı olarak fotovoltaik özellikleri kendi aralarında kıyaslanmıştır.  

Termal oksidasyon yöntemi ile üretilen TiO2 nanotellerin üzerlerine farklı 
konsantrasyonlardaki (25, 50 ve 100mM) Sn çözeltisi hidrotermal yöntemler ile yüzeyinde 
farklı kalınlıklarda SnO2 kaplı TiO2 heteroyapılar üretilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, 
ortalama 1µm boyunda ve 150nm çapa sahip TiO2 nanoteller artan oranda SnO2 kaplaması ile 
birlikte 100mM’daki numunelerin yüzeyinin SnO2 ile tamamen kaplandığı görülmüştür. EDS 
analiz sonuçlarında 100mM konsantrasyonlu numunelerde %22,90 oranında Sn varlığı tespit 
edilmiştir. Bu durum 50mM konsantrasyonlu SnO2 kaplı TiO2 heteroyapıların eşik değerde elde 
edilmiş kararlı SnO2 kaplı TiO2 heteroyapılar olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapılan XRD 
analizi sonucunda TiO2 rutil yapısı ve K2Ti6O13 fazlarının varlığı da tespit edilmiş olup 
üretilmiş yapıların kristal yapıda olduğu görülmüştür. Fakat XRD’nin yüksek penetrasyon 
derinliği nedeni ile SnO2 varlığını tespiti için XPS analizi yapılmıştır. XPS analizlerinde Sn3d3/2 
ve Sn3d5/2 yapılarının varlığı sırası ile 495.09eV ve 486.83eV bağ enerjilerinde tespit edilmiş 
olup kaplama varlığını doğrulamaktadır. Fotolüminens (FL) ölçümlerinde ise Sn 
konsantrasyonun artması ile FL şiddeti arttığını bu durumun artan Sn konsantrasyonun 
rekombinasyon işlemini hızlandırdığını göstermektedir. Özellikle 425nm ve 520nm’da 
emisyonunda kaplamanın varlığı tespit edilmiştir. Elektrik ölçüm sonuçlarında ise tüm yapılar 
diyot özelliği göstermesi ile beraber özellikle 50mM SnO2-TiO2 yapılardan üretilen 
fotodetektörlerin saf TiO2’ye nazaran daha yüksek fotoakım gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca 
fotoakımdaki bu artış SnO2’nin TiO2 yüzeyi üzerindeki satürasyonu ile doğrudan ilişkilidir. 
Sonuç olarak metal oksit heteroyapıların fotodetektör uygulamalarında umut verici sonuçlar 
verdiği görülmüştür.  
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ABSTRACT 

In recent years, with the widespread use of electric vehicles in the automotive sector, low-
cost and environmentally friendly photovoltaics with high surface area, which convert from 
solar energy to electrical energy, attract great attention. Compared to other solar cells, it is 
known that semiconductor metal oxide heterostructured solar cells will increase the efficiency 
of photovoltaics by increasing light absorption with their expanded surface area structure. In 
this study, photovoltaic properties of SnO2 coated TiO2 heterostructures with different 
thicknesses were compared among themselves, depending on their morphological, structural 
and elemental properties. 

Sn solution of different concentrations (25, 50 and 100mM) on TiO2 nanowires produced by 
thermal oxidation method were produced by hydrothermal methods with SnO2 coated TiO2 
heterostructures of different thicknesses on the surface. As a result of the analyzes, it was 
observed that the surface of the samples at 100mM was completely coated with SnO2, with 
TiO2 nanowires with an average length of 1µm and a diameter of 150nm, with increasing SnO2 
coating. In the EDS analysis results, the presence of 22.90% Sn was detected in the samples 
with 100mM concentration. This showed that SnO2 coated TiO2 heterostructures with 50mM 
concentration were stable SnO2 coated TiO2 heterostructures obtained at the threshold value. In 
addition, as a result of the XRD analysis, the existence of TiO2 rutile structure and K2Ti6O13 
phases were determined, and it was observed that the produced structures were in crystalline 
form. However, due to the high penetration depth of XRD, XPS analysis was performed to 
detect the presence of SnO2. In XPS analysis, the presence of Sn3d3/2 and Sn3d5/2 structures 
were detected at binding energies of 495.09eV and 486.83eV, respectively, confirming the 
presence of coating. In the photoluminescence (PL) measurements, on the other hand, it shows 
that the PL intensity increases with the increase of Sn concentration, which means that 
increasing Sn concentration accelerates the recombination process. Especially in the emission 
at 425nm and 520nm, the coating was detected. In the electrical measurement results, it was 
determined that the photodetectors produced from 50mM SnO2-TiO2 structures showed higher 
photocurrent compared to pure TiO2, although all structures showed diode properties. In 
addition, this increase in photocurrent is directly related to the saturation of SnO2 on the TiO2 
surface. As a result, it has been seen that metal oxide heterostructures give promising results in 
photodetector applications. 
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ÖZET 

1987 yılında Birleşmiş Milletlerin Brundtland Raporu’nda; “gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama gücünü tehlikeye atmadan, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişme” 
olarak tanımlanan sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç boyutu 
vardır. Sürdürülebilirlik konularının önemi ve farkındalığının giderek daha da arttığı 
dünyamızda, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek, altyapı sistemlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için hükümetler ve uluslararası 
kuruluşlar çeşitli toplantılar ve komiteler oluşturmaktadırlar. 2015 yılında imzalanan, 2016 
yılında yürürlüğe giren ve Mart 2021 itibarıyla, 191 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin veya bir diğer adıyla Paris Anlaşması’nın 
ana hedefi küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerden 2 °C artış seviyesi ile 
sınırlı tutmaktır. Bu hedefe ulaşmak için yapılması zaruri olan emisyon 
azaltılmaları, sürdürülebilir kalkınma ve diğer temiz üretim yatırımlarını finanse etmek için 
yeşil finans önemli bir katalizördür. Yeni bir kavram olarak ortaya çıkan yeşil finansman, doğa 
dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünlerin kullanılması ve projelerin uygulanması 
için finans kuruluşları tarafından uygun fırsatlar sunularak sürdürülebilirlikle ilgili ürün ve 
projelerin finanse edilmesini ifade etmektedir. Geleneksel finansın aksine yeşil finans, finansal 
kaynakları doğal ekolojik dengeye yönlendirerek ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik edebilir. Yeşil finansın giderek daha da popüler hale gelmesi küresel ilgiyi 
de üzerine çekmektedir. Çünkü yeşil finans, sürdürülebilir kalkınma için gerekli bir ön 
koşuldur. Ayrıca yeşil finans, insan toplumunun yaşam ortamı faydalarına daha fazla önem 
vererek ekonomik faaliyetlerin ve ekolojik çevrenin uyumlu ve dengeli gelişimine odaklanır ve 
nihayetinde sürdürülebilir sosyal kalkınmayı sağlar.  Özellikle son yıllarda, sermayenin 
uluslararası seferberliğinin merkezinde yer alan iklim ve sürdürülebilirlik finansman planları 
arasında yeşil finansın bir enstrümanı olan “Yeşil Tahvil”lerin önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır. Uluslararası sermaye piyasaları birliği tarafından 2018 yılında yayınlanan “Yeşil 
Tahvil İlkeleri” çerçevesinde enerji verimliliği, kirliliğin önlenmesi,  döngüsel 
ekonomiye uyarlanmış ürünler ve yeşil binalar gibi pek çok yeşil projeler için yeşil tahviller 
kullanılmıştır. 2016 yılında Jun ve arkadaşlarının yine aynı yıl Cochu ve arkadaşlarının 
hazırladıkları iki ayrı raporda yeşil tahvillerin hem piyasasının büyümesinin önündeki engeller 
hem de bunların çözüm önerileri belirtilmiştir. Her iki ayrı raporda ana engellerden bazılarının 
yeşil tahvil yönergelerinin eksikliği, güvenilir yeşil projelerin eksikliği ve iyi kredi 
derecelendirmesine sahip yeşil tahvillerin eksikliği gibi ortak olarak belirtilen nedenler 
mevcuttur. Her iki raporda da önerilen bazı ortak çözümler ise; yeşil tahvil ihraçlarının ve 
yatırım faaliyetlerinin artırılması, yeşil tahvil tanımlarının standartlaştırılması ve vergi 
teşviklerdir. Bu kapsamda çalışmamızın amacı sürdürülebilirlik kavramı çercevesinde yeşil 
finans ve sürüdürülebilirlik projelerinin gelişim için yeşil finans enstrümanlarından biri olan 
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yeşil tahvillerin önemi, ilkeleri ve çeşitlerini belirtmek, daha sonra da bu tahvillerin önündeki 
engeller ve bu engellerin aşılması için çözüm önerileri sunmaktır. Dünyada ve Türkiye’deki 
yeşil tahvil uygulamaları ve gelişimi de çalışmamız kapsamında ayrıca ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler-  Sürdürülebilirlik, Sürüdürülebilir Finans, Yeşil Finans, Yeşil Tahviller. 
 

ABSTRACT 

In the United Nations Brundtland Report in 1987, Sustainability is defined as "development 
that meets the needs of the present day without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs" and has three dimensions: economic, environmental and social. In the 
world, the importance and awareness of sustainability issues are increasing, and governments 
and international organizations form various meetings and committees to promote sustainable 
practices, contribute to developing infrastructure systems and ensure sustainable development. 
The main objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change, also 
known as the Paris Agreement, which was signed in 2015, entered into force in 2016 and was 
signed by 191 countries as of March 2021, is to limit the global average temperature increase 
to 2 °C increase from pre-industrial levels. Green finance is an important catalyst to finance 
emissions reductions, sustainable development and other clean production investments 
essential to achieve this goal. Unlike traditional finance, green finance can promote economic 
recovery and sustainable development by channelling financial resources towards natural 
ecological balance. The increasing popularity of green finance attracts global attention. Because 
green finance is a necessary prerequisite for sustainable development. In addition, green finance 
focuses on the harmonious and balanced development of economic activities and the ecological 
environment, with greater emphasis on the living environment benefits of human society, and 
ultimately ensures sustainable social development. The importance of "Green Bonds", an 
instrument of green finance, among climate and sustainability financing plans, which are at the 
centre of the international mobilization of capital, is increasing daily, especially in recent years. 
Within the "Green Bond Principles" framework published by the international capital markets 
association in 2018, green bonds were used for many green projects such as energy efficiency, 
pollution prevention, products adapted to the circular economy and green buildings. In 2016, in 
two separate reports prepared by Jun et al. and the same year by Cochu et al., the obstacles to 
the growth of the green bonds market and their solution proposals were stated. The main 
obstacles in both separate reports are the lack of green bond guidelines, the lack of credible 
green projects, and the lack of green bonds with good credit ratings. Some common solutions 
suggested in both reports are; increasing green bond issuance and investment activities and 
standardizing green bond definitions and tax incentives. In this context, our study aims to 
indicate the importance, principles and types of the concept of green bonds, which is one of the 
green finance instruments for the development of sustainability projects, and then to offer 
solutions for the obstacles in front of these bonds and to overcome these obstacles. Green bond 
applications and development in the world and Turkey will also be discussed within the scope 
of our study. 

 
Keywords- Sustainability, Sustainable Finance, Green Finance, Green Bonds. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı termal su içinde yapılan egzersizlerin  bel ağrısı üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesidir. Çalışmamız randomize kontrollü tek kör olarak planlanmıştır. Bel ağrılı 
hastalar kağıt çekme yöntemiyle (kırmızı-mavi kart) Geleneksel Egzersiz Grubu (n = 19, yaş 
ortalaması 48.26 ± 1.97 yıl ; GEG grubu) ve Su içi Egzersiz grubu (n = 19, yaş ortalaması 
48.53 ± 1.5 yıl ; SİE Grubu) olarak iki gruba ayrılmışlardır. Çalışmaya 38 kişi dahil edilmiştir. 
Her iki gruba da haftada 3 kez olmak üzere 6 hafta toplam 18 seans egzersiz seansı 
uygulanmıştır. Çalışmanın öncesinde ve sonrasında olgular; KF-McGill, Oswestry özürlülük 
indeksi, Yaşam kalitesi (SF 36), Hastane Anksiyete Depresyon skalası (HAD), Tampa 
kinezyofobi ölçeği ile değerlendirilmiş ve  esneklik ve eklem hareket açıklığı (gonyometrik 
ölçüm) yapılmıştır. Bu bilimsel çalışma Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 25.05.2021 tarih ve E-60116787-020-70779 dosya 
numarası ile onaylanmıştır. 

Bu çalışmanın sonucunda, her iki grubun da tedavi öncesi ve sonrasında ağrı şiddetinde 
azalma, işlevsellikte ve yaşam kalitesinin artış bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın öncesinde  
gruplar arasında ağrı, işlevsellik ve yaşam kalitesi açısından anlamlı farklılıklar yoktu. 
Çalışmanın sonunda geleneksel ve su içi egzersizlerinin kronik bel ağrısı olan hastalarda 
ağrıyı azaltmada, işlevsellikte artış ve yaşam kalitesini iyileştirmede yardımcı olacağı 
sonucuna varılmıştır (p<0.05).  

Bu sonuçlar ışığında, kronik bel ağrısındaa Geleneksel ve Su içi egzersizleri ağrı, 
fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerinde etkili bir tedavi yaklaşımı olabilir olarak 
değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler— Bel ağrısı, Geleneksel Egzersizler, Su İçi Egzersizler  
 
 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to show the contribution and importance of rehabilitation 
and treatment of low back pain with thermal water. The randomized controlled study included 
in 38 cases who divided into two groups as Group TEG (n=19, mean ages 48.26 ± 1.97 years; 
Traditional Exercise Group) and Group AEG (n=19, mean ages 48.53 ± 1.5 years ; Aquatic 
Exercise Group) into. Treatment was applied for both groups amounting to a total of 18 
sessions applied to all patients in 3 times weekly.  

In this study, KF-McGill, Oswestry back pain impairment scale, Quality of life (SF 36), 
Hospital Anxiety and Depression scale (HAD), Tampa kinesiophobia scale, Flexibility and 
Joint range of motion (Goniometric measurement). This scientific study was approved by 
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Pamukkale University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee with the file 
number E-60116787-020-70779 dated 25.05.2021. 

As a result of this study, it was found that the reduction of pain intensity, the increase of 
functionality and the improving of quality of life between before and after trainings of each 
group (p<0.05). There were no significant differences in pain, functionality and quality of life 
between both groups. It may be observed that Traditional and Aquatic Exercises would be 
helpful in reducing pain, an increase of functionality and the improvement in quality of life in 
patients with chronic low back pain (p<0.05).  

In light of these results, Traditional and Aquatic exercises applied 3 times a week for 6 
weeks to chronic low back pain might be effective an alternative treatment approach on pain, 
functionality and quality of life. 

 
Keywords: Back pain, Traditional Exercises, Aquatic Exercises 
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ÖZET 

Teknoloji her geçen gün bütün alanlarda olduğu gibi havacılık ve uzay alanında da 
ilerlemektedir. Uzay araştırmaları çok geniş bir alanı kapsayarak yaşamımızı en iyi düzeye 
getirmeyi amaçlamaktadır.  İnsana hep ilginç gelen uzay konusu 1900’lü yılların ortalarında 
teknoloji ile birleştirilerek insanlığa daha faydalı olmaya başlamıştır. Uzaya fırlatılan ve 
belirlenmiş bir amaçla herhangi bir gezegenin yörüngesinde veya üzerinde hareket ederek 
insanoğlunun çeşitli bilgiler edinmesine yardım eden uydular telekomünikasyon, TV ve radyo 
yayımı, meteoroloji, savunma, optik gözlem, haritacılık ve daha çok amaçlara ulaşmayı 
hedefler. İnsanoğlunun en büyük başarısı olmasının yanı sıra daha geniş alanlar hakkında daha 
doğru bilgilere daha hızlı şekilde ulaşmaya yardımcı olmuştur. Bu çalışmada uyduların önemli 
bileşenlerinden olan elektrik-güç sistemi, sistemler arası enerji dağılımlarını sağlayan 
bataryalar ile ilgili konular ele alınmıştır. 

Uzayda uydular için en önemli faktör en düşük ağırlık ve uzun yaşam ömrüdür. Bu nedenle 
elektrik sisteminlerinin ağırlığını en aza indirerek, maksimum enerji yoğunluğuna ulaşmak 
amaçlanır. Uyduların amaçlarına ve yörüngelerine (LEO, MEO, GEO yörüngeleri) uygun 
olacak şekilde bataryaların tasarım ve seçiminin önemi, en verimli bağlanma modelleri 
araştırılmıştır. Uydular için batarya tasarımları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Yeni nesil 
Li-ion pillerin ve Ticari Kullanıma Hazır (COTS) pillerin özellikleri araştırılıp, uzay 
uydularında kullanımı incelenmiştir. Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) modellemesinin 
bataryalarda rolüne bakılmış ve bataryaların uzay alanında kullanımı için laboratuvar testleri 
araştırılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler— Hücre, Elektrik-güç sistemi ; Li-ion batarya ; Ticari kullanıma hazır 
piller ; Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) modelleme ; Uzay uyduları ; Uzay aracı. 
 

ABSTRACT 

As in every field, technology in the field of aviation and space is advancing day by day. 
Space exploration covers a very wide area and aims to optimize our lives.. The subject of space, 
which has always attracted the attention of people, began to be more beneficial to humanity by 
combining it with technology in the mid-1900s. Satellites launched into space and helping 
people obtain various information by moving in orbit or on any planet for a specific purpose, 
aim to perform telecommunications, TV and radio broadcasting, meteorology, defense, optical 
observation, cartography and more. In addition to being the greatest achievement of mankind, 
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it has provided faster access to more accurate information about larger areas. In this study, the 
electrical-power system, which is one of the important components of the satellites, and the 
issues related to the batteries that provide the energy distribution between the systems are 
discussed. 
     The most important factor for satellites in space is the lowest weight and long lifetime. For 
this reason, it is aimed to reach the maximum energy density by minimizing the weight of the 
electrical systems. The importance of battery design and selection in accordance with the 
purpose and orbits of the satellites (LEO, MEO, GEO orbits) and the most efficient connection 
models has been investigated. A literature review was conducted on battery designs for 
satellites. The properties of new generation Li-ion batteries and Commercial Off-The-Shelf 
(COTS) cells were investigated and their use in space satellites was investigated. The role of 
Finite Element Method (FEM) modeling in batteries and laboratory tests for the use of batteries 
in space were investigated. 
 
Keywords- Cells ; Electrical- power systems ; Li-ion battery ;COTS Commercial Off-The-Shelf; 
Finite Element Method (FEM) modeling; Satellite ; Spacecraft. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, farklı oturma kapasitelerine sahip ve aynı güzergâhta uçan bölgesel jetler ile 
dar gövdeli yolcu uçakları arasında yakıt tüketimi ve emisyonlarına göre çevresel etki açısından 
bir karşılaştırma yapılmıştır. Uçuş rotası, Viyana Uluslararası Havalimanı'ndan (ICAO Kodu: 
LOWW, IATA Kodu: VIE) Paris-Charles De Gaulle Havalimanı‘na (ICAO Kodu: LFPG, 
IATA Kodu: CDG) olarak seçilmiştir. Her faz için yakılan yakıt, CO2, H2O ve diğer gaz 
emisyonlarının (NOx, SOx, CO, HC, kurum ve diğer bileşikler) hesaplanması için 
EUROCONTROL tarafından geliştirilen Entegre Uçak Gürültüsü ve Emisyonları Modelleme 
Platformu kullanılmıştır. Uçuş sırasında salınan ilgili emisyonlar insan sağlığı, hava kalitesi ve 
ekosistem üzerinde bir etkiye sahiptir ve dünya çapında hava kirliliğine, iklim değişikliğine ve 
küresel ısınmaya neden olmaktadır. Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma 
Planı (CORSIA), ICAO tarafından 2016 yılında kabul edilmiştir. CORSIA, uluslararası 
uçuşların neden olduğu emisyonları ve gürültüyü azaltmayı amaçlamaktadır. İki farklı uçak tipi 
için ticari hava taşımacılığı simüle edilerek ilgili senaryolar oluşturulmuştur. Elde edilen 
sonuçlara göre, yolcu yoğunluğunun düşük olduğu havalimanlarından/havalimanlarına Azami 
Kalkış Ağırlığı daha düşük olan bölgesel jetlerle uçmak, yakıt tüketimi ve salınan emisyon 
açısından avantaj sağlamaktadır. Sonuçlar, bölgesel jetlerin kısa mesafe uçuşlarda çevresel etki 
açısından dar gövdeli yolcu uçaklarından daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, 
havayollarının filolarını yakıt tasarrufu, çevresel maliyetler ve karbon vergileri gibi ek ücretleri 
göz önünde bulundurarak seçmelerine olanak sağlamaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler—Yakıt Tüketimi; Uçak Emisyonu; Uluslararası Uçuş; Havalimanı 
(anahtar kelimeler) 

ABSTRACT 

In this study, a comparison in terms of environmental impact is carried out between regional 
jets and narrow-body passenger aircraft, with different seating capacities and flying on the same 
route and trajectory according to the fuel burn and emissions. The flight route was selected from 
Vienna International Airport (ICAO Code: LOWW, IATA Code: VIE) to Paris-Charles De 
Gaulle Airport (ICAO Code: LFPG, IATA Code: CDG). Integrated Aircraft Noise and 
Emissions Modelling Platform (IMPACT) developed by EUROCONTROL is employed for the 
calculation of fuel burn, CO2, H2O, and other gas emissions (NOx, SOx, CO, HC, soot, and other 
trace compounds) for the per phase of flight. These emissions have an impact on human health, 
air quality, and the ecosystem, and cause air pollution, climate change, and global warming 
worldwide. The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) 
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was adopted by the ICAO in 2016. The CORSIA aims to reduce emissions and noise caused by 
international flights. Commercial air transport was simulated for two different aircraft types 
and related scenarios were created. According to the results, flying with regional jets which 
have lower Maximum Take-Off Weight (MTOW) from/to airports where the passenger density 
per aircraft is low, provides advantages in terms of fuel burn and emissions. Results indicate 
that regional jets are superior to narrow-body passenger aircraft in terms of environmental 
impact. These findings will allow airlines to select their fleets considering fuel preservation, 
environmental costs, and additional charges, such as carbon taxes. 

 
Keywords- Fuel Consumption; Aircraft Emission; International Flight; Airport 
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ÖZET 

Günümüzde elektrikli araçların otomotiv sektöründe yaygınlaşması ile beraber yenilenebilir 
batarya teknolojileri üzerine çalışmalar oldukça yaygınlaşmıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından biri olan güneş hücrelerinden elektrik enerjisi üretiminin çevreci ve düşük 
maliyetli olması fotovoltaik uygulamalara ilgiyi arttırmıştır. Özellikle boya duyarlı güneş 
hücreleri üzerine yapılan çalışmalarda yarı-iletken metal oksit yapıların yüksek yüzey alana 
sahip olması yüksek ışık emilimi ile beraber yüksek fotovoltaik verimliliğe erişmesine olanak 
tanımaktadır.  

Bu çalışmamızda, farklı kalınlıklara sahip TiO2 kaplı ZnO heteroyapıların morfolojik, 
yapısal, elementsel özelliklerine bağlı olarak fotovoltaik özellikleri incelenmiştir.  500°C 
sıcaklıkta ve 2 saat süre ile gerçekleşen termal oksidasyon yöntemi ile üretilen ZnO nanotellerin 
üzerine farklı konsantrasyonlardaki (5, 10 ve 25mM) Ti çözeltisi, hidrotermal yöntemler ile 
yüzeyinde farklı kalınlıklarda TiO2 kaplı ZnO heteroyapılar üretilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda, ortalama 1,2 µm boyunda ve 25nm çapa sahip ZnO nanoteller artan oranda TiO2 
kaplaması ile birlikte 10mM’daki numunelerde TiO2 nanotellerin rijitliğini kaybetmeye 
başladığı görülmüştür. EDS analiz sonuçlarında 5, 10 ve 25mM konsantrasyonlu numunelerde 
sırasıyla %4,88, %9,74 ve %15,39 oranında Ti varlığı artışı tespit edilmiştir. Bu durum 5mM 
konsantrasyonlu TiO2 kaplı ZnO heteroyapıların eşik değerde elde edilmiş kararlı TiO2 kaplı 
ZnO heteroyapılar olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapılan XRD analizi sonucunda hekzagonal 
ZnO, ile beraber oksidasyon olamamış Zn piklerin varlığı da tespit edilmiş olup üretilmiş 
yapıların hepsinin kristal yapıda olduğu görülmüştür. Fakat XRD’nin yüksek penetrasyon 
derinliği nedeni ile TiO2 varlığını tespiti için XPS analizi yapılmıştır. XPS analizlerinde Ti2p1/2 
ve Ti2p3/2 yapılarının varlığı sırası ile 465.07eV ve 458.99 eV bağ enerjilerinde tespit edilmiş 
olup kaplama varlığını doğrulamaktadır. Fotolüminens (FL) ölçümlerinde ise oksijen 
boşlukların TiO2'nin yüzeyinde olması nedeni ile yaklaşık 420 nm'deki zayıf yeşil emisyon 
bandı görülmektedir. Elektrik ölçüm sonuçlarında ise tüm yapılar diyot özellik göstermesine 
karşın TiO2–ZnO yapılardan üretilen fotodetektör, saf ZnO yapılardan üretilen referans 
fotodetektöre göre dalgalı bir davranış göstermektedir. Bunun nedeni olarak farklı eksitonik 
yük ayrımına ve TiO2 kaplamanın yansıma önleyici özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir. 
Ayrıca ZnO nanoyapılardaki en/boy oranının kaplama ile birlikte farklılık göstermesi de 
iletkenliği doğrudan etkilemiştir. Sonuç olarak metal oksit esaslı heteroyapıların fotodetektör 
uygulamalarında umut verici sonuçlar verdiği görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler—Titanyum oksit, kalay oksit, fotovoltaik, termal oksidasyon, hidrotermal 
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ABSTRACT 

As of today, with the widespread use of electric vehicles in the automotive industry, studies 
on renewable battery technologies have become widespread. The environmental friendly and 
low cost of electricity generation from solar cells, which is one of the renewable energy sources, 
has increased the interest in photovoltaic applications. Especially in studies on dye-sensitized 
solar cells, the high surface area of semiconductor metal oxide structures allows high 
photovoltaic efficiency with high light absorption. 

In this study, photovoltaic properties of TiO2 coated ZnO heterostructures with different 
thicknesses were investigated depending on their morphological, structural and elemental 
properties. Ti solution of different concentrations (5, 10 and 25mM) on ZnO nanowires 
produced by thermal oxidation method at 500°C for 2 hours, and TiO2 coated ZnO 
heterostructures of different thicknesses on the surface were produced by hydrothermal 
methods. As a result of the analyzes, it was observed that the ZnO nanowires with an average 
length of 1.2 µm and a diameter of 25nm started to lose their rigidity in the samples at 10mM 
with increasing TiO2 coating. In the EDS analysis results, it was determined that the presence 
of Ti increased by 4.88%, 9.74% and 15.39% in the samples with 5, 10 and 25mM 
concentrations, respectively. This showed that TiO2-coated ZnO heterostructures with 5mM 
concentration were stable TiO2-coated ZnO heterostructures obtained at threshold value. In 
addition, as a result of the XRD analysis, the presence of hexagonal ZnO and non-oxidized Zn 
peaks were also detected, and it was observed that all of the produced structures were in 
crystalline form. However, due to the high penetration depth of XRD, XPS analysis was 
performed to detect the presence of TiO2. The presence of Ti2p1/2 and Ti2p3/2 structures in XPS 
analyzes were detected at binding energies of 465.07eV and 458.99 eV, respectively, 
confirming the presence of coating. In photoluminescence (PL) measurements, on the other 
hand, a weak green emission band at about 420 nm is observed due to the presence of oxygen 
vacancies on the surface of TiO2. In the electrical measurement results, although all structures 
show diode properties, the photodetector produced from TiO2–ZnO structures shows a 
fluctuating behavior compared to the reference photodetector produced from pure ZnO 
structures. It can be said that this is due to the different excitonic charge separation and the anti-
reflective property of the TiO2 coating. In addition, the difference in the aspect ratio of ZnO 
nanostructures with the coating also directly affected the conductivity. As a result, it has been 
seen that metal oxide-based heterostructures give promising results in photodetector 
applications. 
 
Keywords- titanyum oxide, tin oxide, photovoltaic, thermal oxidation, hydrothermal 
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ÖZET 

Tüm canlıların yaşam kaynağı olan su, evsel kullanımlarda, tarımsal sulamada ve soğutma 
başta olmak üzere birçok endüstriyel proseste de büyük öneme sahiptir. Zamanla nüfusun 
artması, teknolojinin gelişmesi ve sanayileşme ile suya duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Sertlik, 
su kalitesini belirleyen bir parametredir. Su sertliği suyun içinde çözünen Ca2+, Mg2+, Sr2+, Fe2+, 
Mn2+ gibi iki değerlikli iyonların konsantrasyonlarına bağlıdır. Söz konusu bu iyonların HCO3

-

, SO4
2-, Cl-, NO3

-, SiO3
- gibi anyonlar ile oluşturdukları bileşikler sertliği meydana getirir. Sert 

su, temas ettiği yüzeylerde tahribata, temizlik ürünlerinin köpürmemesine ve aşırı sarfiyatına, 
endüstriyel uygulamalarda boruların tıkanmasına ve kazan taşının oluşmasına sebep 
olmaktadır. Bu tür problemlerin azaltılması ve ortadan kaldırılması için sertlik giderimine yani 
yumuşatmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada birçok kirleticinin arıtımında kullanılan ancak sertlik gideriminde son 
zamanlarda yeni tercih edilmeye başlayan elektrokimyasal arıtım yöntemi ile sertlik giderimi 
konusunda bilgiler verilmiştir. Elektrokimyasal arıtım ilave kimyasal gerektirmemesi, proses 
kontrolünün kolay olması gibi birçok avantaja sahiptir. Elektrokimyasal arıtımla sertlik 
giderimi; katodik reaksiyonlar sonucunda ve OH- iyonlarının varlığında, sertliğe sebep olan Ca 
ve Mg iyonlarının CaCO3 ve Mg(OH)2 şeklinde katot yüzeyine çökelmesi prensibine 
dayanmaktadır.  Sertlik giderim verimini arttırmak amacıyla elektrot olarak iki boyutlu plakalar 
yerine daha geniş yüzey alanına sahip üç boyutlu paslanmaz çelik yün gibi malzemeler de tercih 
edilebilmektedir. Literatürde yapılan çalışmalarda elekrokimyasal arıtımla sertlik gideriminde 
% 90’ın üzerinde verimler elde edilebilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler : Elektrokimyasal arıtım; Sertlik giderimi; Yumuşatma 

 

ABSTRACT 

Water, which is the source of life for all living things, has great importance in domestic uses, 
agricultural irrigation, and many industrial processes, especially cooling also. Over time, the 
need for water increases with the increase in population, the development of technology, and 
industrialization. Hardness is a parameter that determines water quality. Water hardness 
depends on the concentration of divalent ions such as Ca2+, Mg2+, Sr2+, Fe2+, Mn2+ dissolved in 
water. The compounds formed by these ions with anions such as HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-, SiO3
- 

create hardness. Hard water causes damage to the surfaces it comes into contact with, non-
foaming and excessive consumption of cleaning products, plugging of pipes in industrial 
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applications, and the formation of scale. In order to reduce and eliminate such problems, 
hardness removal, that is, softening, is needed. 

In this study, information is given about hardness removal by the electrochemical treatment 
method, which is used in the treatment of many pollutants but has recently started to be 
preferred for hardness removal also. Electrochemical treatment has many advantages such as 
not requiring additional chemicals and easy process control. Hardness removal by 
electrochemical treatment; It is based on the principle that as a result of cathodic reactions in 
the presence of OH- ions, Ca and Mg ions that cause hardness precipitate on the cathode surface 
in the form of CaCO3 and Mg(OH)2. In order to increase the hardness removal efficiency, 
materials such as three-dimensional stainless-steel wool with a larger surface area can be 
preferred instead of two-dimensional plates as electrodes. In literature, efficiencies of over 90% 
can be obtained in hardness removal by electrochemical treatment. 
 
Keywords:  Electrochemical treatment; Hardness removal; Softening 
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ÖZET 

Su kirliliği, ekosistemi ve canlı sağlığını direkt olarak etkilemektedir. Su kirliliğinin, tarımda 
bilinçsizce kullanılan pestisitler, endüstri alanında kullanılan ağır metaller, fabrikalardan çıkan 
çeşitli toksik atıklar gibi birçok etmeni vardır. Su kirleticileri arasında organik bileşiklerden 
olan fenol ve türevleri de yer almaktadır. Fenoller, benzen veya benzenoid halkasına doğrudan 
bağlanmış hidroksil grubu bulunduran organik bileşiklerdir. Genel olarak fenol ismi ile 
adlandırılan bu organik bileşiklere farklı bileşiklerin bağlanmasıyla türevleri ortaya 
çıkmaktadır. Bunlardan bazılarını nitrofenoller, klorofenoller, metilfenoller ve aminofenoller 
olarak adlandırmak mümkündür. Fenoller genel olarak pestisitlerde, boya ve ahşap 
koruyucularında, kauçuk kimyasallarında, sentetik reçine ve boyar madde yapımında 
kullanılmaktadır. Su içerisinde bulunan fenol ve türevleri insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar 
veren karsinojenik ve toksik maddelerdir. Teması ve vücuda alınması halinde baş dönmesi, 
mide bulantısı, ciltte aşınma, böbrek hasarı gibi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. 
Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar su 
içerisinde bulunabilecek fenolün sınır değerlerini açıklamıştır. Bu değerlerin üzerinde büyük 
sağlık riskleri barındırmaktadır. Su içerisinde bulunan fenol ve türevlerinin giderimi üzerine 
koagülasyon-flokülasyon, adsorpsiyon, iyon değişimi, membran prosesler, damıtma, ozonlama, 
oksidasyon, farklı biyolojik, fiziksel ve kimyasal giderim sistemleri geliştirilmiştir. Bu 
yöntemlerin avantajlarının yanı sıra bazılarının ilave kimyasal gereksinimi, çevresel 
koşullardan kolay etkilenmesi, işletme zorluğu gibi dezavantajları mevcuttur. Son zamanlarda 
daha fazla tercih edilmeye başlanılan yöntemlerden birisi olan elektrokimyasal arıtım bu 
dezavantajları avantaja dönüştüren bir prosestir. Fenol ve türevleri de bu metotla oldukça 
yüksek verimlerde arıtılabilmektedir. Literatürde farklı elektrot ve farklı fenolik bileşikler 
üzerinde yapılan çalışmalarda genel olarak %80’in üzerinde giderim verimi elde 
edilebilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Su kirliliği; Fenolik bileşikler; Elektrokimyasal arıtım  
 

ABSTRACT 

Water pollution directly affects the ecosystem and the health of living things. Water 
pollution has many factors such as pesticides used unconsciously in agriculture, heavy metals 
used in industry, and various toxic wastes from factories. Phenol and its species, which are 
organic compounds, are also among water pollutants. Phenols are organic compounds that 
contain a hydroxyl group directly attached to the benzene or benzenoid ring. These organic 
compounds, which are generally referred to as phenol, form new types by attaching different 
compounds. It is possible to name some of them as nitrophenols, chlorophenols, methylphenols 
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and aminophenols. Phenols are generally used in pesticides, paint and wood preservatives, 
rubber chemicals, synthetic resins and dyestuffs.  Phenol and its species in water are 
carcinogenic and toxic substances that harm humans, animals, and the environment. In case of 
contact and ingestion, it can cause health problems such as dizziness, nausea, skin abrasion, and 
kidney damage. Organizations such as the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and 
the World Health Organization (WHO) have announced the limit values for phenol that can be 
found in water. Above these values, there are great health risks. On the removal of phenol and 
its species in water, coagulation-flocculation, adsorption, ion exchange, membrane processes, 
distillation, ozonation, oxidation, different biological, physical and chemical removal systems 
have been developed. In addition to the advantages of these methods, some of them have 
disadvantages such as the need for additional chemicals, being easily affected by environmental 
conditions, and difficulty in operation. Electrochemical treatment, which is one of the methods 
that has started to be preferred more recently, is a process that turns these disadvantages into 
advantages. Phenol and its species can also be treated with this method at very high yields. In 
the literature, in studies on different electrodes and different phenolic compounds, a removal 
efficiency of more than 80% can be obtained in general. 
 
Keywords:  Water pollution; Phenolic compounds; Electrochemical treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 

582



 

 
 
 
 

                                                                   ISSRIS’23 15-18 March 2023 

 

The Magnifıcent Seven (1960, 2016) F lmler n n Pol t k 
Doğruluk Bağlamında Karşılaştırmalı Anal z  

Comparative Analysıs of The Magnificent Seven Movies (1960, 2016) 
in The Context of Political Correctness 

Abdülkerim TUNÇ *,1 Elif DEMOĞLU2 
*: abdulkerimtunc@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9798-7010 

1: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sinema, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
2: İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  

 
 

ÖZET 

Amerikan Sineması’nda popüler filmlerin anlatısı incelendiğinde, son yıllarda toplumsal 
gelişmelere paralel olarak çeşitlilik vurgusunun artması ve alışılagelmiş karakter temsillerinin 
yeniden ele alınması gibi değişimler olduğu görülmektedir. ABD’de ortaya çıkan ve farklı 
alanlarda tartışılan politik doğruluk kavramı, sinema filmleri üzerinden bu değişimle ilişkili 
olarak gündeme gelmektedir.  

Politik doğruluk, toplumda marjinalleştirilmiş veya tarihsel olarak mağdur edilmiş 
kesimleri rahatsız edecek dil ve davranışlardan kaçınarak ayrımcılığı engellemek düşüncesi 
üzerinden tanımlanmaktadır. Dilsel kullanımların düzeltilmesine ilişkin gündeme gelen ve 
sonrasında ABD’deki üniversitelerin müfredat düzenlemeleri, işe alım süreçleri gibi konularla 
da ele alınan kavram, zaman içinde toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında tartışılmaya 
başlanmıştır. Kavramın tarihsel süreci incelendiğinde ilk olarak sol merkezli kesim arasında 
ironik bir şekilde, sonrasında sağ merkezli kesim tarafından eleştirel bir şekilde kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir. Politik doğruluk doksanlı yıllardan bu yana daha ziyade olumsuz 
anlamıyla öne çıkmakta, kavramın ortaya çıkışındaki kültürel çeşitliliği destekleme ve 
ayrımcılığı engelleme çabasından uzaklaşarak dayatmacı bir ideoloji haline geldiği şeklinde 
eleştirilmektedir. Sinema özelinde ifade özgürlüğü ve sanatçının üretiminin kısıtlanması gibi 
konularla gündeme gelen kavram, yeniden çevrimler ve devam filmleriyle ilişkili olarak da 
incelemelere konu olmaktadır. 

Amerikan sinema endüstrisi, gücü ve etkisi göz önünde bulundurulacak olursa küresel 
ölçekte ilk sırada gelmekte; Amerikan filmleri dünyanın birçok noktasında dağıtılmakta ve 
gösterilmektedir. Her yıl milyonlarca seyirciye ulaşan bu filmlerin, aynı zamanda kendilerine 
ait bir ideolojiyi yansıttığı söylenebilir. Bu ideolojinin ve yaşanan değişimin popüler filmler 
özelinde politik doğrulukla ilişkisi, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Çalışmanın amacı, Popüler Amerikan Sineması’nın anlatısında yıllar içinde meydana gelen 
değişime politik doğruluk üzerinden bakmaktır. Bu amaçla örneklem olarak yeniden çevrim 
filmler kullanılarak karşılaştırmalı bir biçimde analiz yapılmaktadır. Bu çalışmayla söz 
konusu değişimin politik doğruluk üzerinden incelenebileceği ve ilgili filmlerin bu başlık 
altında toplanabileceği varsayılmaktadır. 

Bu çalışmada The Magnificent Seven (1960) ve yeniden çevrimi The Magnificent Seven 
(2016) filmleri, politik doğruluk kavramı bağlamında ideolojik analiz yöntemiyle 
incelenmektedir. Farklı dönemlerde çekilen The Magnificent Seven filmleri incelendiğinde, 
2016 tarihli yeniden çevrimde anlatı yapısının ilk filme göre farklı bir şekilde kurulduğu ve 
çeşitlilik vurgusunun öne çıkarıldığı görülmektedir. Hikâyedeki beyaz karakterlerin sayısı 
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azaltılırken siyah bir karakter merkeze yerleştirilmiş; kadın karakterin konumu ve olay akışına 
etkisi olumlu anlamda değiştirilmiştir. 2016 tarihli filmde karakter temsillerinin ırksal/etnik 
dağılımlar ve cinsiyet dağılımları özelindeki değişimleriyle birlikte kurulan yeni anlatının, 
politik doğruluğun ortaya koyduğu ideolojik yaklaşımla uyumlu olduğu görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler— Politik doğruluk; İdeoloji; Popüler sinema; The Magnificent Seven, 
Amerikan Sineması 

 
ABSTRACT 

When the narrative of popular films in American Cinema is examined, it is seen that there 
have been changes in recent years such as the increase in the emphasis on diversity and the 
reconsideration of conventional character representations in parallel with social 
developments. The concept of political correctness, which emerged in the USA and discussed 
in different fields, comes to the fore in relation to this change through movies. 

Political correctness is defined through the idea of preventing discrimination by avoiding 
language and behavior that will offend marginalized or historically victimized segments of 
society. The concept, which came to the agenda regarding the correction of linguistic uses and 
was discussed with issues such as the curriculum arrangements and recruitment processes of 
universities in the USA, started to be discussed in various areas of social life over time. When 
the historical process of the concept is examined, it is seen that it has started to be used 
ironically among the leftists, and then critically by the conservatives. Since the nineties, 
political correctness has become popular with its negative meaning, and it has been criticized 
as an imposing ideology by moving away from the effort to support cultural diversity and 
prevent discrimination in the emergence of the concept. The concept, which has come to the 
fore with issues such as freedom of expression and the restriction of the artist's creativity in 
particular, is also the subject of investigations in relation to remakes and sequels. 

Considering the American cinema industry, its power and influence, it ranks first on a 
global scale. American films are distributed and shown almost all over the world. It can be 
said that these films which reach millions of viewers every year, also reflect an ideology of 
their own. The relationship of this ideology and the change with political correctness in 
popular films is the subject of this study. 

The aim of the study is to look at the change that has occurred over the years in the 
narrative of Popular American Cinema through political correctness. For this purpose, a 
comparative analysis is made using remake films as a sample. With this study, it is assumed 
that the change in question can be examined through political correctness and the related films 
can be gathered under this title. 

In this study, The Magnificent Seven (1960) and its remake The Magnificent Seven (2016) 
are examined with the method of ideological analysis in the context of the concept of political 
correctness. When The Magnificent Seven films shot in different periods are examined, it is 
seen that the narrative structure is set up differently compared to the first film and the 
emphasis on diversity is emphasized. While the number of white characters in the story is 
reduced, a black character is placed in the center; the position of the female character and its 
effect on the narrative have been changed in a positive way. It is seen that the new narrative 
established with the changes in racial/ethnic and gender distributions in the character 
representations in the 2016 film is compatible with the ideological approach of political 
correctness. 
 
Keywords- Political correctness; Ideology; Popular cinema; The Magnificent Seven; 
American Cinema 
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ÖZET 

Politeia’da nakledilen, Trasymakos’la Sokrates’in tartışmasından bu yana, siyasetin güce mi 
yoksa adalete mi tabi olması gerektiği sorusu sürekli sorulagelmiştir. Yaygın kanaat açısından 
adaletin ahlâk temelli bir kavram olduğu düşünüldüğünde, adalete dair bu tartışma ahlâk-güç-
siyaset üçgeninde gerçekleştirilmesi gereken bir tartışma olarak belirginleşir. Adorno’nun 
“yanlış hayatın doğru yaşanamayacağı” şeklindeki tezi, yaşanılan yerel sorunların esasında 
insanlara layık görülen adaletsiz bir küresel politikten kaynaklandığını işaret eder. O halde 
küresel sistemdeki adaletsizlikler devam ettikçe dile getirilen yerel adalet talepleri de tatmin 
edici bir karşılık bulmakta zorlanacaktır. Bu çalışmada Kant’ın düşüncelerinden hareketle, 
yerel adaletsizliğin temelinde küresel adaletsizliğin bulunduğu ve küresel ölçekteki 
adaletsizliğin ortadan kaldırılması durumunda yerel adaletsizliklerin de ortadan kalkacağı tezi 
savunulmaktadır.    

Kant’a göre teorik açıdan, ahlâk ve siyaset arasında hiçbir anlaşmazlığın olması mümkün 
değildir. Buna göre ahlâk yasası insanın nasıl davranması gerektiği konusunda nesnel bir 
pratiğe sahiptir. Bu nedenle ödevin yerine getirilemez olduğunu savunmak saçmalıktır. Gücü 
ve menfaati ön plana alan siyaset “yılanlar gibi kurnaz olun” derken, ahlâk buna “ve güvercinler 
gibi yanlışsız” şeklinde bir ilkeyi de ekler. Kant bu noktadan sonra, güç ve adaletin çatışması 
ortasında kalan siyasetçinin adalet tarafında durması gerektiğini belirtir. Kant’a göre hak ve 
fayda arasında orta yolcu bir hukuk anlayışı kabul edilemez. Aksine siyaset, ahlâkın önünde diz 
çökmek zorundadır. Düşünür, yeryüzündeki adaletsizliğin kaynağının yerel siyasetler değil 
hâkim küresel siyasî paradigma olduğunun farkındadır. Bu nedenle Ebedi Barış olarak 
adlandırdığı; En Yüksek Politik İyi ideası yoluyla, ahlâk yasasına dayanmayan küresel sistemin 
adaletsizliğine yönelik çözüm önerilerini sunacaktır.   
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ABSTRACT 

Ever since the discussion between Trasymachus and Socrates, mentioned in the Politeia, the 
question of whether politics should be subordinated to power or to justice has constantly been 
asked. Considering that justice is a morals-based concept in terms of common opinion, this 
discussion about justice becomes evident as a discussion that should be carried out in the moral-
power-politics triangle. Adorno's thesis that "the wrong life cannot be lived rightly" points out 
that the local problems experienced are actually caused by an unjust global politics that worthy 
of the people. In that case, as the injustices in the global system continue, the local demands for 

585



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

justice will find it difficult to find a satisfactory response. In this study, based on Kant's 
thoughts, it is argued that global injustice is the basis of local injustice and that if global injustice 
is eliminated, local injustices will also disappear. 

According to Kant, theoretically, there can be no conflict between morality and politics. 
Accordingly, the moral law has an objective practice of how people should behave. It is 
therefore absurd to argue that the task is unfulfillable. While politics, which puts power and 
interest in the foreground, says "be cunning like snakes", morality adds a principle such as "and 
without mistakes like pigeons". From this point on, Kant states that the politician who is in the 
middle of the conflict between power and justice should stand on the side of justice. According 
to Kant, an understanding of law that is middle way between right and benefit cannot be 
accepted. On the contrary, politics must kneel before morality. The thinker is aware that the 
source of injustice on earth is not local politics but the dominant global political paradigm. For 
this reason, with he called Eternal Peace; Through the idea of the Highest Political Good, it will 
propose solutions to the injustice of the global system that is not based on morals. 
 
Keywords- Kant; Justice; Morals; Power; Politics  
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ÖZET 

   Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlık düzeyinin Bursa İli özel 
hastaneler kapsamında incelenmesidir. Son on yılda, uygulayıcılar ve araştırmacılar arasında, 
insanların sağlık okuryazarlığı becerilerini ve yeteneklerini kullanmaları gereken bağlamın 
etkisine ilişkin anlayış gelişmiştir. Sağlık okuryazarlığı, insanların sağlık hizmetleri süreçlerine 
daha etkin bir şekilde katılmalarına, sağlık durumları hakkında bilinçli kararlar vermelerine ve 
sağlık sisteminde daha etkili ve işlevsel olmalarına yardımcı olmaktadır. Araştırmada betimsel 
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini sağlık personelleri oluşturmaktadır. 
Araştırmada kolayda örneklem yöntemi ile 300 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin 
toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anket formu kapsamında veriler toplanmış ve analiz 
edilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Demografik Özelliklere yer 
verilmiş, İkinci bölümde ise Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği yer almıştır. Araştırmanın veri analizi 
SPSS 21 paket programında yapılmıştır. Sağlık okuryazarlığını bilme durumuna yönelik 
bulgular incelenmiş ve katılımcıların %71,7’si evet ve %28,3’ü hayır cevabını vermiştir. Sağlık 
okuryazarlığı algısına yönelik tanımlayıcı istatistikler incelenmiştir. Sağlık Hizmeti alt boyutu 
için ortalama puanı 34,14±5,71; Hastalıktan Korunma alt boyutu için ortalama puanı 
32,63±8,50; Sağlığın İyileştirilmesi alt boyutu için ortalama puanı 31,31±8,59; Toplam ölçek 
için ortalama puanı 32,59±6,89 olarak tespit edilmiştir. Hastalıktan Korunma, Sağlığın 
İyileştirilmesi ve Toplam ölçek için sorunlu – sınırlı sağlık okuryazarlığı tespit edilmişken, 
Sağlık Hizmeti alt boyutu için yeterli sağlık okuryazarlığı tespit edilmiştir. Bu durum 
katılımcıların sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yeterli olmadığını göstermiştir. Araştırmada 
cinsiyete, yaşa ve mesleki duruma göre sağlık okuryazarlığı algısının farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the health literacy level of health workers within the 
scope of private hospitals in Bursa. In the last decade, understanding has developed among 
practitioners and researchers about the impact of the context in which people must use their 
health literacy skills and abilities. Health literacy helps people participate more effectively in 
health care processes, make informed decisions about their health status, and be more effective 
and functional in the health system. Descriptive survey model was used in the research. The 
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population of the research consists of health personnel. In the research, 300 people were reached 
with the convenience sampling method. A questionnaire form was used to collect data in the 
study. Data were collected and analyzed within the scope of the questionnaire. The 
questionnaire form consists of two parts. In the first part, Demographic Characteristics were 
included, and in the second part, the Health Literacy Scale was included. Data analysis of the 
research was done in SPSS 21 package program. The findings on the state of knowing health 
literacy were examined and %71.7 of the participants answered yes and %28.3 answered no. 
Descriptive statistics for the perception of health literacy were examined. The mean score for 
the Health Service sub-dimension was 34.14±5.71; The mean score for the Sub-dimension of 
Disease Prevention was 32.63±8.50; The mean score for the Health Promotion sub-dimension 
was 31.31±8.59; The mean score for the total scale was found to be 32.59±6.89. While 
problematic – limited health literacy was determined for the Disease Prevention, Health 
Improvement and Total scale, adequate health literacy was determined for the Health Service 
sub-dimension. This showed that the health literacy levels of the participants were not 
sufficient. In the study, it was determined that the perception of health literacy differs according 
to gender, age and occupational status. 

 
Keywords: Healthcare Professionals, Health Literacy, Bursa Province. 
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ÖZET 

Kanser, dünya çapında en yaygın ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. 2022 yılı 
Amerikan Kanser Derneği raporuna göre, 609.360 ölüm ve 1.9 milyon yeni vaka kanserden 
etkilenmiştir. Kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, cerrahi ve immünoterapi kanseri 
tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel kanser tedavilerinin, ciddi yan 
etkileri, yüksek nüks riski, ilaç direnci ve sınırlı terapötik etkinlik dâhil olmak üzere birçok 
zorluğa sahiptir. Bu nedenle, acil olarak yeni antikanser ajanları geliştirmeye ihtiyaç vardır. 
Greyfurt, portakal ve mandalina gibi turunçgiller, diyabet, obezite gibi bir dizi hastalığı tedavi 
etme potansiyeline sahip doğal bir bileşik olan naringenin açısından zengindir. Naringenin, 
kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara alternatif olabilecek önemli anti kanser etkilere sahip 
olduğu bilinmesine rağmen suda düşük çözünürlük, stabilite ve biyoyararlanım gibi 
dezavantajlara sahiptir. Doğal bileşikleri polimer nanopartiküllere kapsüllemek, bu 
kısıtlamaların üstesinden gelebilecek yeni bir teknolojidir. Serbest Naringenin ile 
karşılaştırıldığında, nanopartiküllere yüklenen Naringenin'in birçok kanser türüne karşı daha 
yüksek aktiviteye ve biyoyararlanıma sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, önemli 
antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahip Naringenin yüklü polimer NP 
formülasyonlarının hazırlanması ve karakterizasyonu ile bunların çeşitli kanser türlerine karşı 
in vitro antikanser aktiviteleri ele alındı. 
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ABSTRACT 

Cancer remains the most common cause of death worldwide. According to the 2022 
American Cancer Society report, 609,360 death and 1.9 million new cases suffer from cancer. 
Chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy, surgery, and immunotherapy were commonly 
used to treat cancer. Conventional cancer treatments have several challenges including, 
serious side effects, a high risk of recurrences, drug resistance, and limited therapeutic 
efficiency So, there is an urgent need to develop novel anticancer agents. Citrus fruits 
including grapefruit, oranges, and tangerines are rich in naringenin, a natural compound that 
has the potential to treat a number of diseases, such as diabetes, obesity. Naringenin has 
drawbacks including low solubility in water, stability, and bioavailability despite being known 
to have significant anticancer effects that could be an alternative to drugs used in cancer 
treatment. Encapsulating natural compounds into polymer nanoparticles (NPs) is a novel 
technology that could overcome these constraints. In comparison to free Naringenin, it was 
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shown that Naringenin loaded into nanoparticles had greater activity and bioavailability 
against many cancer types. In this study we covered, the preparation and characterization of 
Naringenin-loaded polymer NPs formulations with important antioxidant and anti-
inflammatory effects and their in vitro anticancer activities against various types of cancer. 
 
Keywords- Polymeric Nanoparticles; Cancer, Phytochemical; Antioxidant; Naringenin 
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ÖZET 

Bu kavramsal çalışma, bilinçli farkındalık (mindfulness) kavramının kurumsal yapıların 
strateji araç setine nasıl başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini araştırmaktadır. Covid-19 
pandemisi sonrası tüm dünyadan başlayan yeniden yapılanma, örgütlerin mevcut strateji ve 
uygulamalarını gözden geçirmelerine neden olmuştur. Bu çerçevede, mindfulness, 
sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmak için bir şirketin değer zincirindeki tüm 
fonksiyonlar üzerinde devrimsel etkiye sahip bir uygulamadır. Modern mindfulness 
kavramının kurucusu olarak kabul edilen Jon Kabat-Zinn, mindfulness'ı "kasıtlı olarak, 
şimdiki ana, yargılamadan dikkat etmek" olarak tanımlamaktadır. Mindfulness süreci, 
çevremizdeki gürültüyü kesmeyi ve mevcut durumu önyargılarımızdan süzmeden 
özümsemeyi gerektirir. Kavram, bilişsel ve sosyal psikoloji ile nörobilim ve tıp alanındaki 
gelişmelerin teşvik etmesiyle, son yıllarda yönetim ve strateji disiplinlerinde teorik ve 
uygulamaya yönelik araştırmaların yapıldığı bir alan olmuştur. Bu çalışma, bilinçli 
farkındalığı bir strateji merceğinden araştırmakta ve iş yerinde uygulanması için 
araştırmacılar ve uygulayıcılar için çıkarımları olan bir yol haritası sunmaktadır. Bu bağlamda 
ikincil kaynak taramasından yararlanılan bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, bilinçli 
farkındalığın sürdürülebilir rekabet avantaj stratejisi olarak ortaya çıkması için insan ve 
organizasyonel kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ayrıca insan ve 
organizasyonel sermayenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu iki kaynak, insan yetenekleri 
ve bilgisi ile organizasyonel süreçler ve bilgi tabanından oluştuğu için rekabet avantajının iki 
ana itici gücü olarak ortaya çıkmaktadır. Ek olarak incelenen çalışmalar, örgütlerin 
sürdürülebilir başarı için sadece Toplam Kalite Yönetimi (TKY) veya yaratıcılık ve 
yenilikçilik gibi temel stratejilere güvenememesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Zamana 
karşı direnen bir kavram ve uygulama olan mindfulness ile bireysel ve örgütsel krizlerde yol 
almak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmak için bireysel ve örgütsel bilinçli 
farkındalık oluşturulmalıdır. Sonuç olarak bu kavrama yönelik işyerlerinde uygulanabilecek 
stratejik bilinçli  farkındalık uygulamaları şu şekilde sıralanabilir: dikkatli nefes alma, bilinçli 
toplantılar ve öğle yemeği molaları, konuşma ve yazmada dikkatli iletişim, derin şefkatli 
dinleme, başkalarını aydınlatmak ve övgüde bulunmak, affetme pratiği yapmak, başkalarını 
yargılamamak, duyusal uyaranları izlemek için yavaş yürümek, kısa süreler için dijital detoks 
uygulamak, durgunluk anları uygulamak, çoklu görevi azaltmak, etik standartlar oluşturmak, 
kişisel misyonu ifade etmek.  Yapılan bu çalışmanın bireysel ve örgütsel düzeyde iş yaşamı 
için bir farkındalık oluşturması beklenmektedir. 
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ABSTRACT 

This conceptual study explores how the concept of mindfulness can be successfully 
integrated into the strategy toolkit of corporate structures. The restructuring that started all 
over the world after the Covid-19 pandemic has caused organizations to review their current 
strategies and practices. In this context, mindfulness is a practice that has a revolutionary 
impact on all functions in a company's value chain to create a sustainable competitive 
advantage. Jon Kabat-Zinn, who is regarded as the founder of the modern concept of 
mindfulness, defines mindfulness as "deliberately paying attention to the present moment 
without judgment". The mindfulness process requires cutting out the noise around us and 
absorbing the current situation without filtering it from our prejudices. The concept has been 
an area of theoretical and practical research in management and strategy disciplines in recent 
years, driven by developments in cognitive and social psychology, neuroscience, and 
medicine. This study explores mindfulness through a strategy lens and provides a roadmap for 
its implementation in the workplace with implications for researchers and practitioners. 
According to the findings obtained in this study, which benefited from secondary literature 
review, human and organizational resources should be used effectively in order for awareness 
to emerge as a sustainable competitive advantage strategy. In addition, human and 
organizational capital needs to be strengthened. These two resources emerge as the two main 
drivers of competitive advantage, as they consist of human capabilities and knowledge, as 
well as organizational processes and knowledge base. Additionally, the studies reviewed 
reveal that organizations should not rely solely on key strategies such as Total Quality 
Management (TQM) or creativity and innovation for sustainable success. With Mindfulness, a 
concept and practice that resists time, individual and organizational awareness should be 
created in order to move forward in individual and organizational crises and to create a 
sustainable competitive advantage. As a result, strategic mindfulness practices that can be 
applied in workplaces for this concept can be listed as follows: mindful breathing, conscious 
meetings and lunch breaks, careful communication in speaking and writing, deep 
compassionate listening, enlightening and praising others, practicing forgiveness, not judging 
others, sensory stimuli, walking slowly to watch, practicing digital detox for short periods, 
practicing moments of stillness, reducing multitasking, establishing ethical standards, 
expressing personal mission. It is expected that this study will create an awareness for 
business life at the individual and organizational level. 
 
Keywords- Mindfulness, Strategy, Competitive Advantage 
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ÖZET  
Bu araştırmada Türkiye’de tarım sigortaları uygulamalarıyla ilgili karşılaşılan sorunların 

belirlenmesi ve bu sorunlar için çözümler üretilmesi amaçlanmış ve bu amaca uygun olarak, 
tarım sigortasının hali hazırdaki durumu, gelişim süreci, karşılaştığı zorluklar, yapılması 
gerekenler ve hedefler hakkında sigorta çalışanlarının görüşlerine müracaat edilmiştir. Bu 
araştırmada nitel bir araştırma deseni ve araştırma modeli olarak da nitel araştırmalarda 
kullanılan durum modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri tarım departmanında çalışan ve 
TARSİM tecrübesi olan 5 sigorta çalışanından toplanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış bir 
görüşme formu kullanılarak görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizi için ise içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular sigorta çalışanlarının Türkiye’de tarım sigortasını 
gelişmekte olan başarılı ve örnek teşkil eden bir sektör olarak değerlendirdiklerini ve gelecekte 
de başarılarının sürmesini beklediklerini göstermiştir. Sektörün bu başarısı devlet desteğine 
dayandırılmıştır. Tarım sigortası uygulaması olan TARSİM’in en belirgin avantajlarının 
Türkiye’de ürün çeşitliliğinin fazla olması ve Türkiye’nin coğrafi özelliklerinin elverişli olması 
olduğu tespit edilmiştir. TARSİM’in dezavantajları ise yeni olması, sigortalılık bilincinin henüz 
yeterince gelişmemiş olması ve yeterince veri üretilememiş olmasıyla sınırlı olduğu 
saptanmıştır. Bulgulara göre acentelerin yerine getirmekle sorumlu olduğu öncelikli görevlerin 
sigorta sistemin işleyişi hakkında üreticinin doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi olduğu 
anlaşılmıştır. Acentelerin TARSİM sistemi içindeki öncelikli hedeflerinin ise sistemi tanıtarak, 
sistemi hiç tanımamış çiftçilere ulaşarak ve çiftçilerle sürekli iletişim halinde kalarak mevcut 
sigortalılık oranını artırmak olduğu sonucuna varılmıştır. Sigorta çalışanlarının COVID-19 
salgınının tarım sigorta sektörüne hem olumlu hem de olumsuz etkisi olduğunu düşündükleri 
bulunmuştur. Bulgulara göre tarım sigortasının en belirgin faydasının tarım sektörüne koruma 
sağlayarak tarım üretimini artırmak, sektörde istihdam yaratmak ve böylece hem ekonomiye 
hem de dış ticarete katkı yapmak olduğu sonucuna varılmıştır. Sigorta çalışanları aynı zamanda 
Türkiye’de tarım sigortası sektörünün gelişeceğini, sigortaya talebin artacağını ve sigortalı 
alanların genişleyeceğini öngörmektedirler. Sigorta çalışanları bu öngörülen doğrulanması ve 
tarım sigortası tanıtımının daha iyi yapılabilmesi için öncelikli olarak radyo, TV vb. alanlarda 
daha yaygın ve daha fazla bir şekilde reklam ve tanıtım yapılması gerektiği görüşündedirler. 
Bununla birlikte tanıtıcı ve bilgilendirici sempozyum ve toplantıların yapılması da önerilmiştir.  
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ABSTRACT 

This research study aims to determine the problems encountered in agricultural insurance 
practices in Turkey and to produce solutions for these problems, and in accordance with this 
purpose, the opinions of the insurance employees about the current status of agricultural 
insurance, its development process, the difficulties it faced, what needs to be done and targets 
were sought. In this research, a qualitative research design and the case model have been used. 
The data of the research have been collected from 5 insurance employees working in the 
agriculture department and having TARSİM experience. Data have been collected by interview 
method using a semi-structured interview form. Content analysis method has been used for the 
analysis of the data. The findings have showed that insurance employees consider agricultural 
insurance as a successful and exemplary developing sector in Turkey and they expect their 
success to continue in the future. This success of the sector has been based on state support. It 
has been determined that the most obvious advantages of TARSİM, which is an agricultural 
insurance application, are the wide variety of products in Turkey and the favorable geographical 
features of Turkey. The disadvantages of TARSİM are that it is new, the awareness of insurance 
has not yet been sufficiently developed and sufficient data has not been produced. According 
to the findings, it has been understood that the primary duty that the agencies are responsible 
for fulfilling is to provide the correct information and guidance of the manufacturer about the 
operation of the insurance system. It has been concluded that the primary goals of the agencies 
within the TARSİM system are to increase the current insurance rate by introducing the system, 
reaching farmers who have never heard of the system, and keeping in constant contact with the 
farmers. It has been found that insurance workers think that the COVID-19 epidemic has both 
positive and negative effects on the agricultural insurance sector. According to the findings, it 
was concluded that the most obvious benefit of agricultural insurance is to increase agricultural 
production by providing protection to the agricultural sector, to create employment in the sector 
and thus to contribute to both the economy and foreign trade. Insurance workers also predict 
that the agricultural insurance sector will develop in Turkey, the demand for insurance will 
increase and the insured areas will expand. Insurance workers are of the opinion that there 
should be more widespread and more advertising and promotion in these areas using primarily 
radio, TV, etc. for the verification of this stipulated and better promotion of agricultural 
insurance. In addition, it has been suggested to hold introductory and informative symposiums, 
meetings and coffee conversations.  
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ÖZET 

Sağlığın korunması ve yaşamı kaliteli bir biçimde yürütülebilmesi, hastalıklardan koruma 
ve etkin bir tedavi sağlıklı beslenme ile mümkündür. Beslenme besinin vücuda alınması, 
sindirimi, emilimi ve metabolize edilmesi aşamalarını kapsayan çok işlevli uzun bir süreçtir. 
Bu sürecin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla vücut için 
gerekli besin öğelerinin belirlenmesi, besinlerin nasıl, nerede ve ne zaman tüketileceğinin 
planlanması, bireyin besinlere karşı hassasiyeti olup olmadığı, beslenme alışkanlıkları ve 
beslenmenin sosyoekonomik düzeyinin bilinmesi gibi birçok faktöre bağlıdır. Tüm canlıların 
yaşam boyu ihtiyaç duydukları ortak özelliklerin başında beslenme gelir. Yaşamı devam 
ettirmenin yanı sıra, sağlıklı bir ömür sürmek sağlıklı besinlerin doğru kombinasyonuyla 
sağlanabilmektedir. Bedenin gereksinim duyduğu temel besin öğeleri, vitamin ve mineraller 
yeterli ve dengeli beslenme ile elde edilmektedir. 

Yeme tutumu; öğün zamanlamasını, besin tüketim miktarını, besin tercihini etkileyen 
sosyal, fizyolojik, genetik ve psikolojik faktörlerin bir etkileşimidir. Gün içinde bazı öğünleri 
atlama, aşırı yeme, uzun süre boyunca aç kalma ya da oruç tutma, kusma gibi yeme tutumları 
yeme bozukluğuna sebep olabilen tutumlar olarak kabul edilmektedir.Günümüzde sosyal 
medyanın kullanımının artması ve hayatımızın birçok alanını sergileme aracı olarak 
kullanılması, ideal güzellik algısının vurgulanarak beden algısının bozulması ile birlikte 
bireyin yeme kültürüne de birtakım olumlu ve olumsuz etkileri olmaktadır. 

Bireyde beden algısı bozulması ile birlikte yeme tutumunda değişimler meydana gelmekte 
ve besin alımını aşırı kısıtlama, aşırı yeme sonucu pişmanlık duyarak geri çıkarma gibi riskli 
davranışlar gözlenebilmektedir. Bu riskli yeme davranışlarının sık olması ile beraber 
Anoreksiya Nervoza, Bulumia Nervoza, Tıkınırcasına Yeme gibi çeşitli yeme 
bozuklukluklarına sebep olmakta ve kimi durumlarda intihar ile ölüme sebep olabilmektedir. 
Bu anlamda bireyde yeme tutumundaki değişikliklerin fark edilmesinden itibaren aile hekimi, 
psikolog, diyetisyen meslek gruplarının multidisipliner yaklaşımıyla yeme bozukluklarının 
önüne geçilmeli ve rehabilite süreci takip edilmelidir.  

 
Anahtar Kelimeler—Sağlıklı Beslenme; Yeme Tutumu; Yeme Bozuklukları (anahtar 
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ABSTRACT 

 Protecting health and leading a quality life, protection from diseases and an effective 
treatment are possible with a healthy diet. Nutrition is a long, multifunctional process that 
includes the steps of taking food into the body, digestion, absorption and metabolism. In order 
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to carry out and maintain this process in a healthy way, it depends on many factors such as 
determining the nutritional elements necessary for the body, planning how, where and when 
the foods will be consumed, whether the individual is sensitive to foods, eating habits and 
knowing the socioeconomic level of the diet. Nutrition is one of the common features that all 
living things need throughout their lives. In addition to sustaining life, a healthy life can be 
achieved with the right combination of healthy foods. The basic nutrients, vitamins and 
minerals that the body needs are obtained through adequate and balanced nutrition. 

Eating attitude; It is an interaction of social, physiological, genetic and psychological 
factors that affect meal timing, amount of food consumption, and food preference. Eating 
attitudes such as skipping some meals during the day, overeating, staying hungry for a long 
time or fasting, vomiting are accepted as attitudes that can cause eating disorders. Along with 
the deterioration of body image, there are some positive and negative effects on the eating 
culture of the individual. 

With the deterioration of body image, changes occur in the eating attitude of the individual, 
and risky behaviors such as excessive restriction of food intake and withdrawal with regret as 
a result of overeating can be observed. These risky eating behaviors, together with being 
frequent, cause various eating disorders such as Anorexia Nervosa, Bulumia Nervosa, and 
Binge Eating, and in some cases, it can cause death by suicide. In this sense, eating disorders 
should be prevented and the rehabilitation process should be followed with the 
multidisciplinary approach of family doctors, psychologists and dietitians, as soon as the 
changes in the eating attitude of the individual are noticed.   This  template has been prepared 
to provide the necessary features for the authors to prepare the abstracts they will send for the 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) in 
electronic form. 
 
Keywords- Healthy Eating;Eating Behavior;Eating Disorders 
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ÖZET 

Fosil yakıtların yenilenemeyen sınırlı bir kaynak olması ve çevreye verdiği zararlar dikkate 
alındığında yenilenebilir kaynakların kullanımlarını arttırmak günümüzde dikkat çekici bir 
konu haline gelmiştir. Bu konular hakkında yapılan araştırmalar oldukça artmıştır. Fosil 
yakıtların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere alternatif yakıt olarak biyodizel kullanımı 
gün geçtikçe önem kazanmıştır. Biyodizel neredeyse hiç kükürt içermeyen, biyobozunur, toksik 
olmayan, daha az gaz emisyonu oluşturan yenilenebilir yakıtlar arasındadır. Bunlara ek olarak, 
biyodizel üretiminde saflaştırma aşamasında yıkama sonrası çok miktarda atık su ortaya 
çıkması, yüksek hammadde maliyetine sahip olması gibi dezavantajlar bulunmaktadır. Bu 
proseslerin dezavantajlarını ortadan kaldıracak yeni, daha verimli ve daha ekonomik süreçler 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakat bu süreçlerin tasarımı oldukça maliyetli, zaman ve emek 
gerektiren çalışmalar içermektedir. Zaman, emek ve maliyet parametreleri göz önünde 
bulundurulduğunda simülasyon programları üzerindeki çalışmaların daha avantajlı olacağı 
düşünülmektedir. Bu nedenle günümüzde standart bilimsel denklemlerle simülasyon kullanımı 
oldukça ilgi görmektedir. 

Bu çalışmada, sürekli karıştırmalı tank reaktöründe kalsiyum oksit katalizörü varlığında, 
triolein ile metanolün transesterifikasyon reaksiyonu sonucunda metil oleat (biyodizel) elde 
edilmiştir. Bu reaksiyonda yüksek dönüşüm elde edilmesi için metanol sisteme stokiyometrik 
orandan fazla miktarda girilmiş ve saflaştırma, ayırma işlemlerinden sonra reaksiyona girmemiş 
hammaddeler geri dönüş akımıyla birlikte tekrardan sisteme eklenerek işletme maliyetinin 
düşürülmesi ve verimin arttırılması amaçlanmıştır. Bu süreç Aspen Plus kullanılarak simüle 
edilmiş, ardından daha yüksek verim ve saflık elde etmek amacıyla simülasyon optimize 
edilmiştir. Gerçekleştirilen simülasyonda temel olarak sürekli karıştırmalı tank reaktörü, 
distilasyon kolonu ve seperatör kullanılmıştır. Homojen katalizörleri sistemden ayırıp 
saflaştırma işlemleri yüksek enerji ve maliyet gerektirmektedir.  Alternatif bir çözüm olarak 
sistemden daha kolay geri kazanılabilen çevre dostu heterojen katalizörlerin kullanılması ile 
işletme maliyeti düşürülebilir. 

Bu çalışmada metanol ve triolein arasındaki reaksiyonun seçiciliğini arttırmak ve reaksiyonu 
ilerletmek için yüksek kararlılık ve aktiviteye sahip olan kalsiyum oksit heterojen katalizör 
olarak tercih edilmiştir. Bu çalışmada beslenen katalizör seperatörden alınmıştır. Sürekli 
karıştırmalı tank reaktöründe yüksek dönüşüm değeri elde edilmiştir.  Proseste ayırma ve 
saflaştırma işlemleri sonucunda biyodizelin yaklaşık %99 saflıkta ve %90 verimle üretilmesi 
sağlanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler—Biyodizel; Katalizör; Triolein; Aspen Plus; Simülasyon 
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ABSTRACT 

When considering the fact that fossil fuels are limited non-renewable resources and the 
damage they cause to the environment, increasing the use of renewable resources has become 
a remarkable issue. Research on these issues has increased considerably. In order to eliminate 
the negative effects of fossil fuels, the use of biodiesel as an alternative fuel has come into 
prominence meaning day by day. Biodiesel which is biodegradable, and non-toxic, is one of the 
renewable fuels that contains almost no sulfur and produces less gaseous emissions. In addition, 
disadvantages include high raw material costs and a large amount of wastewater after washing 
during the purification stage in biodiesel production. New, more efficient, and more economical 
processes are aimed to develop that will eliminate the disadvantages of these processes. 
However, the design of these processes which are very costly involves a lot of time and labor-
intensive studies. Studies on simulation programs will be more advantageous considering the 
time, labor, and cost parameters. For this reason, the use of simulation with standard scientific 
equations is of great interest today. 

In this study, methyl oleate (biodiesel) was obtained as a result of the transesterification 
reaction of triolein and methanol in presence of a calcium oxide catalyst in a continuous stirred 
tank reactor. In order to obtain high conversion in this reaction, methanol was fed into the 
system in excess of the stoichiometric ratio. The unreacted raw materials were added to the 
system with the recycle flow after purification and separation in order to reduce the operating 
cost and increase efficiency. The process was simulated using Aspen Plus, subsequently, the 
simulation was optimized to achieve higher yield and higher purity. A continuous stirred tank 
reactor, distillation column, and separator are used in this simulation. Purification and 
separation of homogeneous catalysts from the system require high energy and cost. As an 
alternative solution, operating costs can be reduced by using environmentally-friendly 
heterogeneous catalysts which can be recovered more easily from the system. 

In this study, calcium oxide which has high stability and activity was preferred as a 
heterogeneous catalyst in order to increase the selectivity of the reaction between methanol and 
triolein and drive the reaction to completion. The catalyst fed in this study was taken from the 
separator. A high conversion value was obtained in the continuous stirred tank reactor. As a 
result of the separation and purification in the process, biodiesel was produced with 
approximately 99% purity and 90% efficiency.  

 
Keywords—Biodiesel; Catalyst; Triolein; Aspen Plus; Simulation 
 
 
 
 
 

598



 

 
 
 
 

                                                                   ISSRIS’23 15-18 March 2023 

 

İşletmelerde D j tal Olgunluk ve Stratej  
Digital Maturity and Strategy in Enterprises 

Meri TAKSİ DEVECİYAN *,1 
*: m.taksideveciyan@iku.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9206-0315 

1: İİBF/UTC/ İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
 

 

ÖZET 

Dijital teknolojilerin yükselişi, birçok sektörde değişim için önemli bir itici güç haline 
gelmiştir. Bu nedenle, firmaların dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için 
dijital yetenekler geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin dijital olgunluk seviyesi ise, dijital 
teknolojilerin kullanımı ve entegrasyonu açısından bir ölçüt olmaktadır. Dijital olgunluk, 
işletmenin dijital teknolojileri ne ölçüde benimsediği ve bu teknolojileri iş süreçlerine entegre 
ettiği ile ilgilidir. İşletmelerin dijital olgunluk seviyesi, işletmenin dijital transformasyonunun 
ne kadar ilerlediği ve dijitalleşme sürecinde hangi aşamada olduğunu göstermektedir. Dijital 
strateji ise, işletmenin dijital teknolojileri kullanarak iş hedeflerine nasıl ulaşacağını 
planlamasını ifade eder. Dijital strateji, işletmelerin dijital olgunluk seviyelerine göre farklılık 
gösterir. Ayrıca dijital stratejiler, işletmelerin dijital teknolojileri nasıl kullanacağı, dijital 
dönüşüm hedefleri, dijital pazarlama stratejileri ve müşteri deneyimi gibi konuları 
kapsamaktadır. Dijital olgunluk ve strateji kavramı ise, işletmelerin dijitalleşme sürecinde 
büyük önem taşımaktadır. Dijital teknolojilerin doğru kullanımı ve iş süreçlerine entegrasyonu, 
işletmelerin verimliliğini arttırır, maliyetleri azaltır ve rekabet avantajı sağlar. Ayrıca dijital 
stratejiler, işletmelerin gelecekteki başarısını etkilemekte ve işletmenin müşteri deneyimini 
iyileştirmesine yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, işletmelerin dijital olgunluk seviyeleri ve 
dijital stratejileri, dijital dönüşümlerinde kritik bir rol oynamaktadır. İşletmelerin doğru dijital 
teknolojileri kullanması ve doğru dijital stratejileri uygulaması, işletmenin verimliliğini 
arttırmakta, rekabet avantajı sağlamakta ve işletmenin gelecekteki başarısını sağlamlaştırarak, 
sürdürülebilirliğine etki etmektedir. Yapılan tüm tanımlamalar doğrultusunda, çalışma ile 
işletmelerde dijital olgunluk seviyesine ulaşma noktasında dijital dönüşüm süreçlerinde strateji 
ve öneminin anlaşılması, bu alanda çalışmak isteyen akademisyenlere farkındalık sağlanması 
için sistematik bir inceleme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla da “Web Of Science” veri 
tabanında “dijital olgunluk” ve “strateji” kavramlarını birlikte alan yayınların incelemesi 
yapılarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler— Dijital Olgunluk; Strateji; Dijital Dönüşüm; Dijital Strateji  
 

ABSTRACT 

The rise of digital technologies has become a significant driving force for change in many 
industries. Therefore, companies need to develop digital capabilities to successfully manage 
their transformation process. The level of digital maturity of businesses is a criterion for the use 
and integration of digital technologies. Digital maturity is related to the extent to which a 
business adopts digital technologies and integrates them into its business processes. The digital 
maturity level of businesses indicates how far their digital transformation has progressed and at 
what stage they are in the digitalization process. Digital strategy refers to how businesses plan 
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to achieve their business objectives by using digital technologies. Digital strategy varies 
depending on the digital maturity level of businesses. In addition, digital strategies encompass 
how businesses can use digital technologies, their digital transformation goals, digital 
marketing strategies, and customer experience. The concept of digital maturity and strategy is 
of great importance in businesses' digitalization processes. The correct use of digital 
technologies and their integration into business processes increases efficiency, reduces costs, 
and provides a competitive advantage. Additionally, digital strategies affect businesses' future 
success and help improve customer experience. In conclusion, businesses' digital maturity 
levels and digital strategies play a critical role in their digital transformations. The correct use 
of digital technologies and strategies enhances a business's efficiency, provides a competitive 
advantage, and strengthens its future success, contributing to its sustainability. Given all the 
definitions provided, this study aims to systematically examine the importance and strategy of 
digital transformation processes in reaching digital maturity levels in businesses, and to raise 
awareness among academics who wish to work in this field by examining publications that 
focus on the combination of the "digital maturity" and "strategy" concepts using the "Web of 
Science" database, thereby creating a conceptual framework. 
 
Keywords- Digital maturity; Strategy; Digital Transformation; Digital strategy 
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ÖZET 

18. yüzyılın önemli Fransız diplomatlarından biri olan Charles Gravier de Vergennes, 
Avrupa’nın çeşitli başkentlerindeki görevlerinden sonra 1755 yılında Fransa’nın İstanbul elçisi 
olarak atanmış ve bu görevi 1768 yılına kadar sürdürmüştür. Bu çalışmanın başlıca odağı olan 
Anne Duvivier ile de İstanbul’daki görevi esnasında tanışmıştır. İstanbul doğumlu olan Anne 
Duvivier, Levanten bir aileye mensuptur. Her ne kadar 1767 senesinde evlenmiş olsalar da 
Vergennes ile ilişkilerinin daha uzun bir geçmişi vardır. Fransa Kralı XV. Louis’nin izni talep 
edilmeden gerçekleşen bu evlilik Versailles sarayında da büyük yankı uyandırmıştır. Öyle ki 
Vergennes, söz konusu evlilikten çok kısa bir süre sonra görevinden geri çağrılmıştır. 
Dolayısıyla kraldan izinsiz atılan bu adımın kariyerini şekillendiren etmenlerden biri olduğu 
açıktır. Çünkü kraliyet kuralları gereği Fransa dışında görev yapan diplomatların evlenme 
süreçleri birtakım izinlere tabidir. Her ne kadar teoride evliliğe izin veriliyor gibi görünse de 
örneği pek fazla yoktur. Bu gerçeğin farkında olan Vergennes, muhtemelen eşinin soylu bir 
aileye mensup olmadığını da göz önüne alarak kraldan izin talep etmemiştir. Vergennes 
risklerini biliyor olmasına rağmen bu kararı almıştır. Bu çalışmanın amacı, Anne Duvivier’in 
hayatı hakkında bilgi vermek, bu evliliğin Vergennes’in diplomatik hayatına etkisi ve bir elçi 
eşi olarak Anne Duvivier’in Fransız diplomasisine dahil olup olmadığı konuları üzerine 
birtakım çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmanın birincil kaynaklarını Fransız ve Osmanlı arşiv 
belgeleri ve ilgili literatür oluşturmaktadır.   

 
Anahtar Kelimeler—Anne Duvivier; Vergennes; Elçi; Evlilik; Diplomasi; Fransa 
 

ABSTRACT 

Charles Gravier de Vergennes, one of the most significant diplomats of the 18th century was 
appointed as ambassador to İstanbul in 1755, after his services in several capitals in Europe and 
he held this position until 1768. He met Anne Duvivier, the main focus of this study, during his 
service in İstanbul. Anne Duvivier who was born in İstanbul belonged to a Levantine family. 
Although they got married in 1767 their relationship had a longer history. This marriage which 
took place without asking the permission of King Louis XV caused reactions in Versailles. 
Eventually Vergennes was recalled from his service shortly after the marriage. Therefore, it is 
clear that this step taken without permission of the king was one of the dynamics that shaped 
Vergennes’ career. Because the marriage processes of diplomats working outside of France 
were subject to some permissions according to the royal rules. Although marriage seems to be 
allowed in theory, there were not many examples. Aware of this fact and probably considering 
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that his wife was not from a noble family Vergennes did not ask for permission from the king. 
He made this decision despite knowing the risks. The aim of this study is to give information 
about Anne Duvivier’s life, to make some inferences on the effects of this marriage on 
Vergennes’s diplomatic career and whether Anne Duvivier was involved in French diplomacy 
as the wife of an ambassador. The primary sources of this study are French and Ottoman 
archival documents and related literature.  

 
Keywords- Anne Duvivier; Vergennes; Ambassador; Marriage; Diplomacy; France 
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ÖZET 

Hepatoselüler karsinoma (HSK), karaciğer yağlanması, kronik viral hepatit, siroz gibi 
karaciğer hastalıkları dünya nüfusunun önemli bir bölümünü etkileyen oldukça yaygın ve 
tedavisi zor hastalıklardır. Karaciğer transplantasyonu dışında etkin tedavi yöntemlerinin 
bulunmadığı HSK ile mücadele edebilmenin yolları bu kanserin moleküler mekanizmalarının 
iyi tanımlanmasından geçmektedir. HSK genetik etkenlere ek olarak büyük oranda çevresel 
etkenlere (beslenme, virüsler, alkol, aflatoksinler vb.) de bağlı olduğundan, gen-çevre 
ilişkilerini düzenleyen epigenetik mekanizmaların karaciğer kanserinin gelişmesi ve 
ilerlemesinde belirleyici olması beklenmektedir. Histonlar epigenetik düzenlemede iki farklı 
açıdan devreye girmektedir. Bir yandan konvansiyonel histonların dışında kalan, her biri ayrı 
bir gen tarafından kodlanan histon varyantları, diğer yandan konvansiyonel histonların N-ucu 
bölgelerindeki kovalent değişiklikler (metilasyon, asetilasyon vb.) epigenetik alanında histon 
kodları olarak görev yapmakta, bu kodlar sayesinde DNA bilgilerinin hangi koşullarda, hangi 
hücrelerde hangi zaman diliminde nasıl kullanılması gerektiği tanımlanmaktadır. Genomun 
karmaşık bir yapıya sahip olan kromatin içinde paketlenmesi, genlerin aktivitesinin kontrolünde 
önemli bir etkiye sahiptir. Kromatinin temel birimi olan nükleozom, histon oktomeri (H2A, 
H2B, H3 ve H4 histonlarından ikişer adet) çevresinde iki süper heliks halinde dolanan 
DNA’dan oluşur. Histon varyantları konvansiyonel histonların allelik olmayan formlarıdır. H4 
dışında tüm konvansiyonel histonların, kendilerinden amino asit yapısı ile ayrılan varyantları 
vardır. Varyantlar 3 önemli özellik gösterir: (1) gen ifadesinin zamanlaması, (2) spesifik DNA 
dizileri ile birliktelik ve (3), özel durumlarda, dokuya özgün ifade. Varyantların ifadesi, 
konvansiyonel histonların tersine DNA tıpkıyapımı ile eşzamanlı değildir ve bunlar kromatine 
hücre döngüsünün farklı evrelerinde yüklenebilir. Histon varyantlarının nükleozoma dahil 
olması, yazılım, tamir, hücre yaşlanması, hücre bölünmesi, mayoz, epigenomik olaylar vb. gibi 
süreçlerin düzenlenmesini etkiler. Ancak, histon varyantlarının bu süreçlerdeki kesin rolleri 
henüz anlaşılamamıştır. Anöploidi, bir hücrenin kromozom sayısının normalin dışında olması 
durumu, birçok kanserde gözlenen bir kromozom bozukluğudur ve onkogeneze büyük ölçüde 
katkıda bulunduğu bilinmektedir. Sentromer proteini CENPA, sentromerin yapısı ve işlevi için 
gerekli vazgeçilmez olan, sentromere özgü histon 3 varyantıdır. CENPA proteini hatasız bir 
hücre bölünmesi için gerekli olan kinetekor adı verilen yapının temel taşlarından biridir. Hücre 
bölünmesi sırasında kardeş kromatidlerin eşit bir şekilde 2 yeni hücreye paylaştırılması için 
kinetokor kompleksinin işlevini tam olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 
hücreler düzgün bölünemez ve bunun sonucunda anöploidi görülür. İlk olarak kanser 
çalışmalarında sıklıkla kullanılan servikal kanser hücre hattı olan Hela hücrelerinde fazla 
miktarda CENPA bulunmuştur. Daha sonra CENPA proteininin insan kolorektal kanseri 
dokularında aşırı miktarda eksprese edildiği gösterilmiştir ve bu dokularda sentromer dışındaki 
bölgelerde de varlığı tespit edilmiştir. Fazla miktarda ifade edilen CENPA’nın, kinetokor 
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kompleksinin işlevini doğru bir şekilde yerine getirmesini engelleyerek anöploidiye yol açması 
ve kanser gelişimine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı HSK hücre 
hatlarında CENPA histon varyantının protein seviyesindeki dağılımının ve hücrelerdeki 
lokalizasyonunun belirlenmesidir. Hela hücresinde normal dokuya göre fazla miktarda CENPA 
bulunduğu daha önce gösterildiğinden bu hücre hattı referans olarak kullanılmıştır. HSK’nın 
heterojen genetik ve moleküler alt yapısını en iyi şekilde yansıtmak amacı ile, Huh7, HepG2, 
Hep3B, Hep40, PLC, Focus, Mahlavu, SNU387, SNU398, SNU449 ve SNU475 olmak üzere 
11 HKS hücre hattı kullanılmıştır. Bu hücrelerden Huh7, HepG2, Hep3B, Hep40 ve PLC iyi 
farklılaşmış ve karaciğer hücresi belirteçlerini taşıyan hücreler olup; Focus, Mahlavu, SNU387, 
SNU398, SNU449 ve SNU475 hücreleri az farklılaşmış ve karaciğer hücresi belirteçlerini az 
miktarda taşıyan veya bu belirteçleri kaybetmiş hücrelerdir. Çalışmada öncelikle HSK hücre 
hatlarından nükleer protein izolasyonu yapıldı ve CENPA protein seviyesi western blot tekniği 
ile belirlenerek, HSK hücrelerinde bulunan CENPA miktarı Hela hücresi ile karşılaştırıldı. 
Image J ile analiz edilen western blot bantları incelendiğinde HSK hücre hatlarının tamamında 
Hela hücresine oranla daha fazla miktarda CENPA proteini bulunduğu görüldü. Buna ek olarak 
hücrelerin az farklılaşmış veya iyi farklılaşmış olmalarının CENPA protein seviyesi ile ilişkili 
olmadığı gözlendi. Daha sonra HSK hücrelerinden iyi farklılaşmış gruptan Huh7, HepG2 ve az 
farklılaşmış gruptan SNU387, SNU449 ve SNU475 hücreleri ile Hela hücrelerindeki CENPA 
miktarı ve lokalizasyonu immunoflorasan yöntemi ile karşılaştırıldı. Western blot analizinin 
sonucunda görülen farklılıklar aynı şekilde immunoflorasan deneyinde de gözlendi. Ayrıca 
HSK hücrelerinin tamamında ve Hela hücresinde immunofloransan boyamada gözlenen 
CENPA ışımasının nükleer DNA’yı boyayan DAPI ile tamamen örtüştüğü görüldü. Sonuç 
olarak, CENPA proteini primer karaciğer kanseri hücre hatlarında farklı miktarlarda 
bulunmaktadır. Ve bu miktar daha önceki çalışmalarda fazla miktarda CENPA içerdiği 
gösterilen Hela hücresine oranla daha yüksektir. Bu bulgular ışığında CENPA’nın karaciğer 
kanserinin heterojen yapısının moleküler gelişimine katkıda bulunmasının olası olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Hepatoselüler Karsinoma; HSK; CENPA; Sentromerik Protein A 
 

ABSTRACT 

Liver diseases such as hepatocellular carcinoma (HCC), fatty liver, chronic viral hepatitis, 
cirrhosis and are very common and difficult to treat diseases that affect a significant part of the 
world population. The ways to combat HCC, for which there are no effective treatment methods 
other than liver transplantation, are through a good description of the molecular mechanisms of 
this cancer. Since HCC is largely dependent on environmental factors (nutrition, viruses, 
alcohol, aflatoxins, etc.) in addition to genetic factors, epigenetic mechanisms that regulate 
gene-environment relationships are expected to be decisive in the development and progression 
of liver cancer. Histone proteins come into play in epigenetic regulation from two different 
angles. On the one hand, histone variants other than conventional histones, each encoded by a 
separate gene, and on the other hand, covalent changes in the N-tip regions of conventional 
histones (methylation, acetylation, etc.) serve as histone codes in the field of epigenetics, and 
thanks to these codes, it is defined how DNA information should be used under which 
conditions, in which cells, and in which time period. Packaging the genome in chromatin, which 
has a complex structure, has a significant effect on controlling the activity of genes. The 
nucleosome, the basic unit of chromatin, consists of DNA that circulates in two superhelices 
around the histone octamer (two of the histones H2A, H2B, H3 and H4). Histone variants are 
non-allelic forms of conventional histones. All conventional histones, except for H4, have 
variants that are distinguished from them by their amino acid structure. Variants show 3 
important characteristics: (1) timing of gene expression, (2) association with specific DNA 
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sequences, and (3), in special cases, tissue-specific expression. The expression of variants is 
not synchronous with DNA reconstruction, unlike conventional histones, and they can be 
loaded into chromatin at different stages of the cell cycle. The involvement of histone variants 
in nucleosome affects the regulation of processes such as software, repair, cell aging, cell 
division, meiosis, epigenomic events, etc. In the present study, first, nuclear protein isolation 
was performed from HCC cell lines and then CENPA protein level was determined by western 
blot technique and the amount of CENPA in HCC cells was compared with Hela cell line. When 
the western blot bands analyzed with Image J were examined, it was observed that there was a 
higher amount of CENPA protein in all the HCC cell lines compared to Hela cells. In addition, 
it was observed that the cells were poorly differentiated or well differentiated did not correlate 
with CENPA protein level. Then, Huh7, HepG2 and SNU387, SNU449 and SNU475 cells from 
the well-differentiated group from the HSK cells and the amount and localization of CENPA in 
Hela cells were compared by immunofluorescence method. The differences seen in the results 
of western blot analysis were also observed in the immunofluorescence experiments. In 
addition, the CENPA radiation observed in immunofluorescence staining in all HSK cells and 
Hela cell was completely compatible with DAPI, which stains nuclear DNA. As a result, the 
CENPA protein is present in different amounts in the cell lines of primary liver cancer. And 
this amount is higher than Hela cells which has been shown to contain large amounts of CENPA 
in previous studies. In the light of these findings, it is possible that CENPA contributes to the 
molecular development of the heterogeneous structure of liver cancer. 

 
Keywords- Hepatocellular Carcinoma; HCC; Centromeric Protein A, CENPA 
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ÖZET 

Bu çalışma, inmeli bireylerle yapılan dansla tedavinin postür, düşme ve denge üzerine olan 
etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışma Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulu Onayı almıştır. 

Çalışmaya, yaşları 18-45 yıl arasında değişen toplam 42 inmeli birey dahil edildi. Bireyler 
randomize edilerek, her grupta 21 kişi olmak üzere kontrol ve çalışma grubu olmak üzere iki 
gruba ayrıldı. Kontrol grubuna klasik fizik tedavi uygulanırken, çalışma grubuna klasik fizik 
tedavi ile birlikte dansla tedavi uygulandı. Uygulamalar 8 hafta boyunca haftada 2 gün, 
toplam 16 seans olarak yapıldı. Her iki gruptaki bireyler tedavi öncesi ve sonrası 
değerlendirmeye alındı. Postürün değerlendirilmesinde İnmeli Hastalarda Postüral 
Değerlendirme Ölçeği (PASS-TR) kullanıldı. Düşme, Uluslararası Düşme Etkinlik Ölçeği ile 
değerlendirildi. Dengenin değerlendirilmesinde ise Minibest Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.  

Çalışmadan elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri sayısal değişkenler için ortalama, 
standart sapma ile kategorik değişkenler için frekans ve yüzde analizi ile verildi. Demografik 
değişkenlerin çalışma gruplarına göre karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve Ki-kare 
testi kullanıldı. Ayrıca tedavi öncesi ve sonrası elde edilen ölçek skorlarının çalışma 
gruplarına göre karşılaştırılmasında Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi kullanıldı. Analizler 
SPSS 22.0 programı yardımıyla gerçekleştirildi. p<0,05 anlamlılık seviyesi seçildi.  

Grupların tedavi öncesi ve sonrası postür değerlendirme sonuçlarına bakıldığında, PASS-
TR skorları grup*zaman etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı belirlendi. Buna göre PASS-TR 
skoru çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha fazla artış gösterdi. Gruplar tedavi öncesi 
ve sonrası düşme korkusu açısından değerlendirildiğinde,  Uluslararası Düşme Etkinlik Ölçeği 
skorları grup*zaman etkileşimi istatistiksel olarak çalışma grubu lehine anlamlı bulundu. 
Uluslararası Düşme Etkinlik Ölçeği skorunun tedavi grubunda daha fazla azaldığı görüldü. 
Denge değerlendirmesi açısından gruplara bakıldığında, Minibest Değerlendirme Ölçeği 
skorlarının grup*zaman etkileşiminin anlamlı olduğu saptandı. Buna göre minibest skorunun 
çalışma  grubunda kontrol grubuna göre daha fazla artış gösterdiği gözlendi.. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre; inmeli hastalarda fizyoterapiye ilaveten uygulanan dansla 
tedavinin postür, düşme ve denge üzerine iyileştirici etkileri olduğu görüldü.  

 
Anahtar Kelimeler; İnme;Fizik Tedavi;Dansla Tedavi   
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effects of dance therapy with stroke 
individuals on posture, falling and balance. The study was approved by the Health Sciences 
Non-Invasive Research Ethics Committee. 

 A total of 42 stroke individuals aged between 18-45 years were included in the study. 
Individuals were randomized and divided into two groups as control group and study group, 
21 people in each group. While classical physical therapy was applied to the control group, 
dance therapy was applied to the study group together with classical physical therapy. 
Applications were made 2 days a week for 8 weeks, a total of 16 sessions. Individuals in both 
groups were evaluated before and after. Postural Assessment Scale in Stroke Patients (PASS-
TR) was used to evaluate posture. Fall was assessed with the International Fall Efficiency 
Scale. The Minibest Rating Scale was used to evaluate the balance. 

Descriptive statistics of the data obtained from the study were given with mean, standard 
deviation for numerical variables, and frequency and percentage analysis for categorical 
variables. Mann-Whitney U test and Chi-square test were used to compare demographic 
variables according to study groups. In addition, the Repeated Measures Analysis of Variance 
was used to compare the scale scores obtained before and after the treatment according to the 
study groups. Analyzes were performed with the help of SPSS 22.0 program. p<0.05 
significance level was chosen. 

When the post-treatment results of the groups were examined, the PASS-TR scores and the 
group*time interaction were found to be statistically significant. Accordingly, the PASS-TR 
score increased more in the study group than in the control group. When the groups were 
evaluated in terms of fear of falling before and after the treatment, the group*time interaction 
of the International Fall Efficiency Scale scores was found to be statistically significant in 
favor of the study group. It was observed that the International Fall Efficiency Scale score 
decreased more in the treatment group. When the groups were examined in terms of balance 
assessment, the group*time interaction of Minibest Rating Scale scores was found to be 
significant. Accordingly, it was observed that the minibest score increased more in the study 
group than in the control group. 

According to the results of this study; It was observed that the treatment with dance 
applied in addition to physiotherapy in stroke patients had curative effects on posture, falling 
and balance. 

 
Keywords- Stroke;Physical Therapy;Dance Therapy 
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ÖZET 

İskelet kası fibrillerinin palpe edilebilen gergin bantlarında bulunan lokalize ve hiperirritabil 
noktalar olarak tanımlanan latent tetik nokta (TN) bulunduğu bölgenin fonksiyonunu olumsuz 
etkileyebilir. Araştırmanın amacı, spesifik olmayan dirsek ağrısında latent tetik noktanın ağrı 
şiddeti, fonksiyon ve kavrama kuvvetine etkisinin araştırılmasıdır. Supraspinatus, infraspinatus, 
pektoralis majör, pektoralis minör, biseps brachii ve triceps brachii kaslarından en az iki 
tanesinde latent TN olan ve en az dört haftadır dirsek ağrısı olan 38 gönüllü olgu (28 kadın; 
ortalama yaş: 35,53±7,24 yıl; VKİ: 23,74±5,16 kg/m2) dâhil edildi. Miyofasyal TN 
değerlendirmesi Travell ve Simons’un tanımladığı şekilde deneyimli bir fizyoterapist 
tarafından yapıldı. İstirahat, aktivite ve gece ağrısı Vizüel Analog Skala (VAS) ile 
değerlendirildi. Fonksiyon değerlendirmesinde Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH) 
kullanıldı. Kavrama kuvveti hidrolik el dinamometresi ile değerlendirildi. Katılımcıların 
%71’inde biseps brachii kasında, %65’inde supraspinatus kasında, %61’inde infraspinatus 
kasında, %58’inde pektoralis majör kasında, %52’sinde pektoralis minör kasında, %42’sinde 
triceps brachii kasında latent TN tespit edildi. Latent TN sayısı ile VAS-dinlenme (r=0,38, 
p=0,005), VAS-aktivite (r=0,43, p=0,001) ve DASH (r=0,32, p=0,02) arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki vardı. Kavrama kuvveti ile latent TN sayısı ilişkili bulunmadı. Spesifik 
olmayan dirsek ağrılı bireylerde miyofasyal TN’nin istirahat anında ve aktivite sırasında ağrı 
ve fonksiyonel yetersizliğe neden olabileceği bulunmuştur. Dirsek eklemi çevresinde yansıyan 
ağrıya neden olan kaslarda bulunan TN sayısı artışı ile ağrı şiddeti ve fonksiyon arasındaki ilişki 
göz ardı edilmemelidir. Ağrı şiddeti arttıkça fonksiyon olumsuz etkileneceğinden spesifik 
olmayan dirsek ağrısında TN değerlendirmesi yapılarak ağrı kontrolüne yönelik fizyoterapi 
yaklaşımlarının uygulanması gerektiği görüşündeyiz. 

 
Anahtar Kelimeler: Ağrı; Dirsek; Fonksiyon; Tetik Nokta 

 

ABSTRACT 

A latent trigger point (LTrP) is defined as hyperirritable areas within taut bands of skeletal 
muscle and could adversely affect function. This study aims to investigate the effect of LTrPs 
on pain intensity, function, and grip strength in nonspecific elbow pain. Thirty-eight volunteers 
had LTrPs in at least two of the supraspinatus, infraspinatus, pectoralis major, pectoralis minor, 
biceps brachii, and triceps brachii muscles and had elbow pain for at least 4-weeks (28 women; 
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mean age: 35.53±7.24 years; BMI: 23.74±5.16 kg/m2) were included. LTrP assessment was 
performed by an experienced physiotherapist as described by Travell and Simons. Rest, 
activity, and night pain were evaluated with the Visual Analogue Scale (VAS). The function 
was evaluated using the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH). Grip strength 
was evaluated with a hydraulic hand dynamometer. LTrPs were detected in the biceps brachii, 
supraspinatus, infraspinatus, pectoralis major, pectoralis minor, and triceps brachii (71%, 65%, 
61%, 58%, 52%, and 42%, respectively). The number of LTrPs was found associated with 
VAS-rest (r=0.38, p=0.005), VAS-activity (r=0.43, p=0.001), and DASH (r=0.32, p=0.02). 
There was no correlation between grip strength and the number of LTrPs. LTrPs might cause 
pain and functional impairment in patients with nonspecific elbow pain. The relationship 
between the increase in the number of LTrPs in the muscles that cause referred pain around the 
elbow and the pain intensity and function should not be ignored. Physiotherapy approaches 
should be applied for pain control in patients with nonspecific elbow pain after LTrPs 
assessment, as pain negatively affects function. 

 
Keywords: Pain; Elbow; Function; Trigger Point 
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ÖZET 

Paletli yürüyüş sistemleri, savunma, inşaat, madencilik, tarım ve mobil robot teknolojisi 
gibi birçok farklı disiplinde, oldukça geniş uygulama alanlarına sahiptir. Toprak, çamur ve kar 
gibi yol dışı koşullarda yüksek performansla çalışabilen bu yapıların yaygın kullanıma sahip 
tiplerinden bir tanesi de çelik paletli yürüyüş sistemidir. Bu sistemlerde palet zinciri, 
baklalardan oluşmaktadır. Kritik öneme sahip olan bu yapı elemanlarının uygun şekilde 
tasarlanması, üretilmesi, işletim sırasında, yükleme, çalışma koşulları gibi herhangi bir 
nedenden dolayı hasara uğramaması gerekir. Zincir baklasının tasarım aşamasında, parçanın 
hangi koşullar altında çalışacağının bilinmesi, bu sırada parçaya maruz kalması beklenen 
kritik yüklerin seçilmesi ve bunların parçaya hangi şekilde etkiyebileceğinin tespiti büyük 
önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, çelik paletli bir ekskavatörün yürüyüş sisteminde 
kullanılması öngörülen baklanın, belirlenen tasarım yükleri altında ve yürüyüş makarasının 
farklı temas konumları için yapısal analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla sistemin, üç 
bakla takımını içeren bir alt modeli hazırlanmıştır. Yapısal inceleme için tahrik motoru 
tarafından sisteme uygulanması beklenen maksimum torkun, makaralar tarafından uygulanan 
düşey ve yanal temas kuvvetlerinin ve basitleştirilmiş yüzey direncinin dikkate alındığı bir 
yük modeli oluşturulmuştur. Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) yardımıyla, üç farklı bakla-
makara temas noktası için sistemin yapısal değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Seçilen 
yükleme koşulları altında, bakla üzerinde belirlenen kritik bölgelerde ortaya çıkan 
gerilmelerin, makara temas konumlarının değişimine bağlı olarak değişimleri incelenmiştir. 
Analiz sonuçları, baklaların tasarım aşamasında, makaraların tek yükleme pozisyonunun 
dikkate alınmasının yapısal güvenlik değerlendirmesi açısından yeterli olamayabileceğini 
göstermiştir.  
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ABSTRACT 

Crawler track undercarriage systems have a wide range of applications in many different 
disciplines such as defence, construction, mining, agriculture and mobile robotics. One of the 
widely used types of these structures, which can operate with high performance in off-road 
conditions such as soil, mud and snow, is the steel track system. In these systems, the track 
chain consists of links. These critical structural elements must be properly designed, produced 
and not to be damaged during operation due to any reason such as loading and operating 
conditions. In the design phase of the chain link, it is of great importance to know under 
which conditions the part will work, to select the critical loads that are expected to be exposed 
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to the part during this time, and to determine how they can be applied to the part. Within the 
scope of this study, structural analyses of the link to be used in the crawler track system of an 
excavator were carried out under the determined design loads and for different contact 
positions of the track roller. For this purpose, a sub-model of the track system including three 
link sets was prepared. For the structural investigation, a load model was built that takes into 
account the maximum torque expected to be applied to the system by the drive motor, the 
vertical and lateral contact forces exerted by the rollers, and the simplified surface resistance. 
With the help of Finite Element Analysis (FEA), structural evaluation of the system was 
performed for three different link-roller contact points. Under the selected loading conditions, 
the changes in the stresses occurring in the critical regions determined on the link depending 
on the change of the roller contact positions were investigated. The results of the analyses 
showed that considering the single loading position of the rollers during the design phase of 
the links may not be sufficient in terms of structural safety evaluation. 
 
Keywords—Steel track undercarriage; Finite Element Analysis (FEA); Structural design  
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ÖZET 

Sosyal bilgiler, temel amacı, yerel ve küresel bağlamda toplumun gerektirdiği bilgi, beceri 
ve değerlere sahip aktif ve etkin vatandaş yetiştirmek olan bir ilköğretim dersidir. Bireyin içinde 
bulunduğu toplumun oluşturduğu toplumsal kuralları bilmesi, bu kuralları içselleştirerek 
toplumda uygulaması ve bulunduğu topluma uyum sağlaması bilinçli ve sağlıklı kararlar 
alabilen vatandaşlar yetiştirmek için önemli görülmektedir. Bu bakımdan sosyal bilgiler, 
içerisinde bireyle ilgili ve bireyin gelişimine katkı sağlayacak psikoloji, sosyoloji, hukuk, 
siyaset bilimi, tarih, coğrafya gibi pek çok sosyal bilim alanını barındırmaktadır. Dolayısıyla, 
bireyin toplumsal alanda ihtiyacı olan sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, duyarlılık gibi ahlaki 
ve evrensel değerlerle ve eleştirel düşünme, iletişim gibi becerileri bireyin kazanmasını 
sağlamak da sosyal bilgiler dersi için önemlidir.  

Sosyal bilgiler dersi kapsamında birey, toplum içerisinde aktif, bilinçli, duyarlı ve etkin bir 
birey olarak yaşamada ihtiyaç duyacağı pek çok önemli konuyu öğrenmektedir. Bu konulardan 
biri de ahlak eğitimidir. Nitekim, sosyal bilgiler öğretim programlarında da bu ders kapsamında 
bireyin ahlaki bütünlüğüne katkı sağlamak ve uygun ahlaki kararlar alma ve bunları 
davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırmak amaçları yer almaktadır. Sosyal bilgiler 
dersinde bireye kazandırılması amaçlanan adalet, bilimsellik, çalışkanlık, dürüstlük, saygı, 
sorumluluk, duyarlılık ve eşitlik değerlerinin de akademik ahlaka uygun davranışlar edinmede 
yardımcı olacağı söylenebilir.  

Toplumsal düzende meydana gelen ahlaki olmayan pek çok davranış, son yıllarda eğitim 
istemi içerisinde de görülmektedir. Eğitim sisteminin tüm basamaklarında farklı şekillerde 
gerçekleşen bu ahlaki olmayan davranışlar akademik ahlak kavramıyla açıklanmaktadır. 
Akademik ahlak; tüm eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarında ahlaka uygun davranış ve 
eylemlerde bulunmak ya da ahlaka uygun davranılmasını beklemek anlamında 
kullanılmaktadır. Değişen ve gelişen yeni toplum düzenine uyum sağlayabilmede ve ahlaki 
beceri ve değerlerin kazandırılmasında nitekim en önemli görev yine eğitim programları 
uygulayıcılarına düşmektedir. Çünkü, bireylere bu ahlaki değerlerin kazandırılması için önce 
öğretmenlerin bu ahlaki beceri ve değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu bakımdan 
öğretmen eğitimi alan öğretmen adaylarının, öğretmen adaylarını yetiştiren akademisyenlerin 
ve hali hazırda öğretmenlik mesleğini yürüten öğretmenlerin akademik ahlak anlayışının 
bilinmesi önemli görülmektedir.  

Bu araştırma, ilköğretim ve yükseköğretim kademelerinde Sosyal bilgiler dersinin 
öğretilmesinden sorumlu öğretmen ve akademisyenler ile bu eğitimi alan öğretmen adaylarının 
akademik ahlak kavramını nasıl anladıkları ve nasıl tanımladıklarının anlaşılması 
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amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, ilköğretim ve yükseköğretim 
kademelerinde Sosyal bilgiler dersinin öğretilmesinden sorumlu 10 öğretmen ve 10 
akademisyen ile bu eğitimi alan 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemi veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılarak öğretmen, öğretmen adayı 
ve akademisyenlerle akademik ahlak kavramına ilişkin yarı-yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmıştır. Veriler NVivo 12 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 
katılımcıların akademik ahlakı çoğunlukla akademik araştırmalarda yapılan intihal suçu 
üzerinden açıkladıkları, kendilerini akademik ahlak bakımından yeterli ya da yeterli olmaya 
çalışan bireyler olarak tanımladıkları, eğitim-öğretim konusunda ise derse zamanında girme, 
adaletli olma, kopya çekmeme, ders sırasında kişilere saygılı davranma, mesleğinin 
gerekliliklerini yerine getirme gibi davranışlarda bulunan bireylerin akademik ahlak 
bakımından yeterli olduklarını düşündükleri anlaşılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler— Sosyal bilgiler; Akademik ahlak, Öğretmen; Akademisyen, Öğretmen 
adayı 

ABSTRACT 

Social studies is a primary education course whose main aim is to raise active and effective 
citizens who have the knowledge, skills and values required by society in the local and global 
context. It is considered important for the individual to know the social rules formed by the 
society in which he/she lives, to internalise these rules and apply them in the society and to 
adapt to the society in which he/she lives in order to raise citizens who can make conscious and 
healthy decisions. In this respect, social studies includes many social sciences such as 
psychology, sociology, law, political science, history, geography, etc. that are related to the 
individual and will contribute to the development of the individual. Therefore, it is also 
important for the social studies course to provide the individual with moral and universal values 
such as love, respect, tolerance, responsibility, sensitivity and skills such as critical thinking 
and communication.  

Within the scope of the social studies course, the individual learns many important subjects 
that he/she will need to live as an active, conscious, sensitive and effective individual in society. 
One of these subjects is moral education. As a matter of fact, the social studies curriculum 
includes the aims of contributing to the moral integrity of the individual within the scope of this 
course and gaining the competence to make appropriate moral decisions and display them in 
their behaviours. It can be said that the values of justice, scientificity, diligence, honesty, 
respect, responsibility, sensitivity and equality, which are aimed to be gained by the individual 
in the social studies course, will help to acquire behaviours appropriate to academic morality.  

Many unethical behaviours that occur in the social order have also been observed in the 
educational system in recent years. These unethical behaviours, which occur in different ways 
at all levels of the education system, are explained by the concept of academic ethics. Academic 
ethics is used in the sense of engaging in ethical behaviours and actions or expecting to be 
treated ethically in all education and research institutions. In fact, the most important task in 
adapting to the changing and developing new social order and gaining moral skills and values 
falls to the implementers of educational programmes. Because, in order for individuals to gain 
these moral values, teachers must first have these moral skills and values. In this respect, it is 
important to know the academic ethics of teacher candidates receiving teacher education, 
academicians who train teacher candidates and teachers who are currently carrying out the 
teaching profession.  

This research aims to understand how teachers and academics responsible for teaching 
Social Studies course at primary and higher education levels and pre-service teachers receiving 
this education understand and define the concept of academic ethics. Phenomenology method, 
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one of the qualitative research methods, was used in the research. The participants of the study 
consisted of 10 teachers and 10 academicians responsible for teaching the Social Studies course 
at primary and higher education levels and 10 pre-service teachers receiving this education. In 
the study, semi-structured interviews were conducted with teachers, pre-service teachers and 
academicians about the concept of academic ethics using the interview technique, one of the 
data collection techniques of qualitative research method. The data were analysed through 
NVivo 12 software. As a result of the research, it was understood that the participants explained 
academic ethics mostly through the crime of plagiarism in academic research, defined 
themselves as individuals who are sufficient or trying to be sufficient in terms of academic 
ethics, and in terms of education and training, they thought that individuals who behave in 
behaviours such as entering the class on time, being fair, not cheating, treating people with 
respect during the lesson, and fulfilling the requirements of their profession are sufficient in 
terms of academic ethics. 

 
Keywords- Social studies; Academic morality; Teacher; Academician; Teacher candidate 
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ÖZET 

Bu çalışma, Havacılık sektörünün istenmeyen çıktılardaki hava trafiği rastgeleliği hesaba 
katmak, değerlendirmek için havayolu verimlilikleri, enerji ve sürdürülebilirlik açısından 
önemli bir yere sahip olmuştur. Hava trafiği göstergelerinin son dönemde nasıl geliştiğini, 
havayollarının zorlu ortama nasıl adapte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan hava trafik 
yönetim sistemleri, uçak koordinasyonu ve kontrolü için sıklıkla kullanılmaktadır. Artan hava 
trafik yoğunluğu, sektöre sağladığı faydalar, bekleyen uçak, yanlış rota ve pas geçme gibi 
oluşumlar sürdürülebilir havayolu operasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Küreselleşen insan 
ve mal akışı nedeniyle son yıllarda hızlanan ekonomik büyüme, uçak operasyonlarındaki 
farklılıklar havayollarının enerji maliyetlerini büyük bir ölçüde arttırmıştır. Bununla birlikte 
artan maliyetler havayollarının önemli bir sorunu olmuş ayrıca karbon emisyonu ve enerji 
verimliliğinin sürdürülebilir çevre boyutlarının ele alınmadığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında yapılan çalışmanın amacı; havayolları verimlilikleri enerji ve sürdürülebilirlik 
açısından karşılaştırılarak, enerji verimliliklerin ölçülmesi için ana yöntemlerden biri olan Veri 
Zarflama Analizi (VZA) modeli ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır. Yapılan araştırmalar ve 
bunların sonucunda elde edilecek olan hesaplamalar ile birçok farklı ölçekteki girdi ve çıktı 
kümesinin oluşumunda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu hedefle; Havayollarının enerji 
verimliliğini artırmak için farklı uçak tiplerinin karbon ve yakıt verimliliği analiz edilerek, 
enerji tasarrufu ve karbondioksit emisyonu azaltım potansiyeli incelenerek gerekli veriler 
literatüre kazandırılmış olacaktır. Ayrıca, olası karbon kirliliğinin azaltılması, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilenmemesi yönünde önlemlerin alınıp, entegre edilmesi ve 
sürdürülebilir çevre bütünlüğünün sağlanması gibi sorunlara da odaklanılarak irdelenmesi 
çalışmamızın daha geniş kitlelere fayda sağlaması açısından örnek teşkil edeceği 
düşünülmektedir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusu birçok araştırma ve 
hesaplamayı kapsadığı için çalışmalarımız halen devam etmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Havayolu verimliliği; Enerji; Sürdürülebilirlik; Veri Zarflama Analizi; 
Uçak 

ABSTRACT 

This study has an important place in terms of airline efficiencies, energy and sustainability 
in order to take into account and evaluate the randomness of air traffic in the undesired outputs 
of the aviation industry. It has revealed how air traffic indicators have developed recently and 
how airlines have adapted to the challenging environment. On the other hand, air traffic 
management systems are frequently used for aircraft coordination and control. Increasing air 
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traffic density, the benefits it provides to the sector, formations such as waiting aircraft, wrong 
route and missed approach negatively affect sustainable airline operations. Accelerating 
economic growth in recent years due to the globalizing flow of people and goods, differences 
in aircraft operations have greatly increased the energy costs of airlines. However, increasing 
costs have been an important problem of airlines, and it has been determined that the sustainable 
environmental dimensions of carbon emissions and energy efficiency are not addressed. In the 
light of this information, the aim of the study is to compare airline efficiencies in terms of 
energy and sustainability, and include research on the Data Envelopment Analysis (DEA) 
model, which is one of the main methods for measuring energy efficiencies. It is thought that 
the researches and the calculations to be obtained as a result of these will be beneficial in the 
formation of input and output sets in many different scales. With this aim; In order to increase 
the energy efficiency of airlines, the carbon and fuel efficiency of different aircraft types will 
be analyzed, energy saving and carbon dioxide emission reduction potential will be examined 
and the necessary data will be brought to the literature. In addition, it is thought that our study 
will set an example in terms of benefiting wider masses by focusing on problems such as 
reducing possible carbon pollution, taking and integrating measures to prevent climate change 
from being adversely affected, and ensuring sustainable environmental integrity. Our studies 
are still continuing, as the subject of energy efficiency and sustainability covers many 
researches and calculations. 

 
Keywords- Airline efficiency; Energy; Sustainability; Data Envelopment Analysis; Aeroplane 
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ABSTRACT 

People with experience about a certain concept tend to speak in a more knowledgeable 
manner on that specific topic. The Covid-19 process made this knowledgeability more relevant 
in most conversations. This current study aims to analyse conversations around corona virus 
experiences. The participants are 1st grade university students who have either experienced 
corona virus themselves or in their immediate families. As part of their Speaking Skills module, 
60 EFL students are asked to form groups of 2-3 and are assigned a topic to discuss for that 
week. One of their assignments was sharing their Covid-19 experiences. Nine of the groups had 
at least one member who had immediate exposure to the virus. The analysis of the experience 
sharing conversations shows that during the early periods, people who were infected with 
Covid-19 became the knowledgeable experts who had long turns to share their experiences with 
the inexperienced novice ones. If the listener is an inexperienced person, his/her second turn is 
a short surprise turn with sort of a pitying nature. On the other hand, if s/he has experienced it 
himself/herself or through an acquaintance, her next turn is another long turn where a second 
story of a Covid survivor is shared in great linguistic and discursive detail. the same group of 
students are asked to conduct a discussion session where they discuss their Covid-19 
experiences about one year later. The results show that the nature of the conversations has 
greatly changed as more people hold the experience and the topic is not as fresh as it was in the 
recordings one year ago. This study shows the instability of the concept of “knowledgeable” as 
it became ordinary when more and more people experienced it. It is not valued as much as it 
was at the beginning. 

 
Keywords - Covid 19, Conversation Analysis, Experience Talk, Talk in Interaction, Pandemic 
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ABSTRACT 

Conversations seem messy when they are initially observed with an outsider perspective 
without rounded consideration. However, when it is examined closely, it becomes obvious that 
conversations follow a certain pattern and are very well structured. Conversation Analysis as a 
means provides the researchers with useful tools to understand the seemingly messy structure 
of language in interaction. This study focuses on the discussion sessions between ELT students 
who work in groups of two to four to discuss different elements of media every week. Around 
fifty 2nd grade ELT students are asked to from groups of 2-4 as part of their Critical Literacy 
module and meet every week to discuss one form of media (e.g. newspapers, tv, radio etc.). 
They video record these discussions over a 12-week period, and share the recordings with the 
module leader at the end of the term as part of their final assignment. Although there is no 
prescribed structure for the conversations between them, the close analysis shows that there is 
a certain pattern in turn-taking. The members of each group follow a certain pattern to take the 
turn, keep it, end their turn, and to self-select or select the next speaker. These patterns turn this 
seemingly unstructured talk into a well organised coherent conversational setting where all the 
participants behave in a harmony even though there are no clear cut instructions for the 
organisation of talk. This study clearly shows that even if there are no written rules or patterns, 
talk is an organised concept and follows its own natural flow without conscious intention. 

 
Keywords - Turn-taking, Turn in Interaction, Conversation Analysis, Unstructured Talk, 
Critical Literacy 
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ÖZET 

Tezkire yazarı; şairleri veya onların şiirlerini değerlendirirken eserlerinde birtakım 
nitelemelerde bulunmuştur. Söz konusu nitelemeler, tezkire yazarı tarafından -ekseriyetle- 
ahenkli şiirlerde “âb-dâr, âşıkâne, mevzun, hôş, nâzik, garib, puhte, ra’nâ, lâtif, zîbâ…” gibi 
olumlu veya olumsuz kavramlarla ifade edilmiştir. Bu kavramlardan biri de çalışmamızın 
temelini oluşturan “selîs-selaset” kavramıdır. Sözlüklerde “selîs’’, “düzgün ve açık ifâdeli, 
ahenkli söz, kolay, yumuşak, akıcı anlatım, bağlı, boyun eğmiş, fasih ve beliğ olan, düzgün ve 
akıcı ifade’’ şeklinde karşımıza çıkarken “selâset” ise “akıcılık’’ olarak tanımlanmıştır. Bu 
denli geniş bir anlam kadrosuna sahip olan “selîs’’in şüphesiz tezkirelerde kullanımı da tek 
olmayacaktır. Dolayısıyla tezkire yazarı eserine dahîl ettiği ‘’selîs’’ kavramı ile yukarıda 
saymış olduğumuz tanımlardan hangisini vurgulamak istemiştir veya bizatihi tayin etmiş 
olduğu bir yöntemle mi bunu tercih etmiştir? 

Şairin beytinde geçen “selîs-selaset’’ kullanımı ile tezkire yazarının, şairlerin edebi yönü ve 
şiirlerindeki üslûbu hakkındaki değerlendirmelerinde bulunduğu ifadeler birbiriyle paralellik 
göstermiş midir? Yukarıdaki sorulardan hareketle Güftî, Sâlîm Efendi, Hasan Çelebi, Rıza, 
Fatîn Davûd, Esad Mehmed Efendi ve Ahdî’nin tezkirelerinde geçen “selîs-selaset” kavramı  
üzerinde durulmuştur. Bu kavramın söz konusu eserlerdeki kullanım alanları tespit edilerek 
belirtilmek istenen farklı anlamları ve metin içerisinde kazanmış olduğu manalar tezkire 
yazarının penceresinden incelenmiştir. Böylelikle çalışmada “selîs-selaset’’ kavramı ele 
alınarak, tezkirelerdeki kullanım farklılıkları, tezkire yazarının eserinde kavrama kazandırmış 
olduğu anlamların değerlendirmesi ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Şair, Şiir, Tezkire,“Selîs-Selaset”, Kavram, Bağlam, 
 

ABSTRACT 

Tezkirah author made some qualifications while evaluating poets or their poems. These 
qualifications have been expressed by tezkirah author with positive or negative notions such as 
“âb-dâr, âşıkâne, mevzun, hôş, nâzik, garib, puhte, ra’nâ, lâtif, zîbâ...” (nice) usually in 
harmonic poems. One of these notions “selîs-selaset” is the basis of our study. While “selîs’’ 
appears in the dictionaries as “decent, clearly expressed, harmonious word, easy, soft, fluent 
verbalism, connected, resigned, fluent one, smooth and fluent expression” “selâset” is defined 
as “fluency”. “Selîs”which has such a broad meaning is undoubtedly used numerously in 
tezkirahs. Therefore, with the notion “selîs” which definition we considered above did the 
tezkirah author desire to emphasize or did they prefer it with the method determined per se.  

Did the use of “selîs-selaset” in the couplet of the poet show parallelism with the statements 
the tezkirah author made evaluations on their style in their poems? Based on these questions, 
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“selîs-selaset” concept in tezkirahs of Güftî, Sâlîm Efendi, Hasan Çelebi, Rıza, Fatîn Davûd, 
Esad Mehmed Efendi and Ahdî is emphasized. By identifying the usage areas of this concept 
in aforesaid works, different meanings intended to indicate and the meanings gained intertextual 
have been analysed from the point of tezkirah author. Thus, discussing the “selîs-selaset” 
concept in the study, usage diversity in tezkirahs and the evaluation of the meanings the tezkirah 
author gained to the concept are revealed.  

 
Keywords: Poet, Poem, Tezkirah, “Selîs-Selaset”, Concept, Context 
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ÖZET 

Depresyon kendini sıkıntılı hissetme, çökkün ruh hali, sosyal ve bireysel aktivitelerin 
belirgin şekilde azalmasını kapsayan bir kavramdır. Depresyon her yaşta görülebilir ve 
tekrarlama olasılığı yüksektir. Depresyona sebep olan bir çok sebep bulunmaktadır. Depresyon 
tedavisi oldukça önemli bir konudur.    

Bu araştırmanın amacı, gönüllü bireylerin depresyon düzeylerine çalışma durumu, çocuğa 
sahip olma durumu, kronik rahatsızlığı sahip olma durumu, bakmakla yükümlü olunan bireye 
(çocuk dışında) sahip olma durumu, daha önce psikolojik destek alma durumu, gelir düzeyi, 
medeni durumu, eğitim durumu ve yaş gibi değişkenlerin etkisi belirlenmiş ve uygulanan 
Bilişsel Davranışçı Terapinin çevrim içi seansı ile yüz yüze seansından hangisinin daha başarılı 
olduğu araştırılmıştır. 

Bu araştırma örneklemini 18-55 yaş aralığındaki kadın gönüllü bireyler oluşturmuştur. 
Çalışmada toplam 28 kadın gönüllüden veri toplanmıştır. Bireyler iki gruba ayrılmıştır ve bir 
gruba yüz yüze Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi uygulanırken diğer gruba ise çevrim içi 
Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada Veri Toplama Aracı olarak 
“Beck Depresyon Ölçeği”, “SCL-90” ve ‘’Demografik Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Anket 
form verileri SPSS 22.0 veri analiz programına aktarılarak gerekli analizler yapılmıştır 

Toplam gönüllü bireylerin depresyon toplam puanlarının cinsiyete, çalışma durumuna, 
çocuk sahibi olma durumuna, çocuk haricinde bakmakla yükümlü olduğu bireyin olma 
durumuna, kronik hastalık yaşama durumuna, ilaç kullanma durumuna ve daha önce psikolojik 
destek alıp alma durumuna göre farklılaşmasını tespit etmek amacıyla Mann Whitney U test 
kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre Bilişsel Davranışçı Terapinin hem yüz yüze hem de çevrim içi 
uygulanan seansların depresyon skorlarını eşit derecede azalttığı elde edilmiştir. Analiz 
sonuçları incelendiğinde depresyon algısına değişkenlerin etkili olmadığı gözlenmiştir 

Bulgulara göre toplam gönüllü bireylerin depresyon toplam puanlarının cinsiyet, daha önce 
psikolojik destek alma, sosyo ekonomik düzeyi, çalışma durumu, çocuk sahibi olma, çocuk 
dışında bakmakla yükümlü olduğu bireylerin olması, kronik hastalık yaşama, ilaç kullanma 
durumu ve medeni durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler—Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) , Çevrim İçi, Yüz Yüze  
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ABSTRACT 

Depression is a concept that encompasses feeling distressed, depressed mood, and a marked 
decrease in social and personal activities. Depression can occur at any age and is likely to recur. 
There are many causes of depression. Treatment of depression is a very important issue. 

The aim of this study is to determine the effect of variables such as employment status, 
having a child, having a chronic illness, having a dependent (other than a child), receiving 
psychological support before, income level, marital status, education level and age on the 
depression levels of volunteer individuals and to investigate which of the online session and 
face-to-face session of Cognitive Behavioral Therapy is more successful. 

The sample of this study consisted of female volunteers between the ages of 18-55. Data 
were collected from a total of 28 female volunteers. The individuals were divided into two 
groups and one group received face-to-face Cognitive Behavioral Therapy while the other 
group received online Cognitive Behavioral Therapy. "Beck Depression Scale", "SCL-90" and 
"Demographic Information Form" were used as data collection tools. The survey form data 
were transferred to the SPSS 22.0 data analysis program and the necessary analyzes were made. 

Mann Whitney U test was used to determine the differentiation of total depression scores of 
total volunteers according to gender, employment status, having children, having dependents 
other than children, having chronic diseases, taking medication and receiving psychological 
support before. 

According to the findings of the study, it was found that both face-to-face and online sessions 
of Cognitive Behavioral Therapy reduced depression scores equally. When the analysis results 
were analyzed, it was observed that the variables were not effective on the perception of 
depression. According to the findings, it was determined that the total depression scores of the 
total volunteer individuals did not differ significantly according to gender, previous 
psychological support, socioeconomic level, employment status, having children, having 
dependents other than children, having chronic illness, taking medication and marital status. 
 
Keywords-Cognitive Behavioral Therapy (CBT) , Online, Face-to-Face 
 
 
 
 
 
 
 
 

622



 

 
 
 
 

                                                                   ISSRIS’23 15-18 March 2023 

 

Matemat k Sembol B lg s  ve Kullanımı 
Mathematics Symbol Knowledge and Usage 

Ömer Faruk ÇETİN 

ofaruk@erzincan.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3758-8747 
Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi, Erzincan, 

Türkiye 
 
 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında beş yıl sürecinde matematik 
öğretmenliği ve matematik programına kayıtlı öğrencilerin üniversite öncesi bildikleri 
matematik sembolleri ve bu sembollere yükledikleri anlamları belirlemektir. Araştırma bir 
boylam çalışması olup, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 olmak üzere 5 yıl sürecinde yapılmıştır. 
Çalışma durum çalışması modeli ile yapılmıştır. Araştırma, amaca yönelik örnekleme yöntemi 
ile belirlenen, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir Üniversitenin Eğitim fakültesi İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği Programı ile Fen-Edebiyat fakültesi Matematik Programına kayıtlı 
toplam 524 birinci sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak 
“matematik önbilgi” formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yolu ile analiz edilmiştir. 
Araştırma sonuçları, 524 katılımcının matematik sembollerini doğru anlam yükleyerek toplam 
5703 kez kullandığını, ortalama olarak bir katılımcı 11 adet matematik sembolünü doğru anlam 
yükleyerek kullandığını göstermektedir. Yine araştırma sonuçları, katılımcıların doğru anlam 
yükleyerek toplam 106 adet matematik sembolü ve 13 adet Yunan harfi kullandığını, en çok 
birleşim sembolü 240 kez kullanıldığını göstermektedir. Yine sonuçlar, katılımcı sayısına 
oranla az da olsa katılımcıların bazıları bir matematik kavramı karşılamayan fakat bir 
tanımlamayla birlikte karşılayabilecek ve hata sayılamayacak 14 yazılımı toplamda 21 kez 
kullanmışlardır. Sonuçlar, katılımcıların 12 matematik sembolüne toplam 42 farklı anlam 
yüklediklerini göstermektedir.  Farklı anlam yükleme toplam 238 kez yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre, katılımcılar 21 adet matematik sembolüne toplam 56 kez yanlış anlam 
yükleyerek ve 4 adet bir matematik sembolü sayılamayacak bazı kısaltma ve noktalama 
işaretlerini de toplam 4 kez kullanmışlardır. Yine sonuçlar, katılımcıların 16 matematik 
kavramına toplam 55 farklı sembol, işaret ya da harf karşılık getirdiklerini göstermektedir. 
Matematik kavramına farklı sembol, işaret ya da harf karşılık getirme toplam 1300 kez 
yapılmıştır. Bazı katılımcılar ise matematik sembolü kullandığının farkında bile değildirler.   

 
Anahtar Kelimeler— Sembol, Matematiksel Sembol, Sembol Kullanımı, Farkındalık 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the mathematical symbols that the students enrolled in 
mathematics teaching and mathematics programs in 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009 knew 
before university and the meanings they attributed to these symbols. The research is a 
longitudinal study, and it was carried out over a period of 5 years, namely 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009. The study was conducted with the case study model. The research was conducted 
with a total of 524 first-year students enrolled in the Primary Education Mathematics Teaching 
Program of the Faculty of Education and the Mathematics Program of the Faculty of Arts and 
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Sciences of a University located in the Eastern Anatolia Region, determined by the purposeful 
sampling method. In the research, "mathematics background information" form was used as 
data collection tools. The data were analyzed by descriptive analysis. The results of the study 
show that 524 participants used mathematical symbols 5703 times by attributing the correct 
meaning, and on average, one participant used 11 mathematical symbols with the correct 
meaning. Again, the results of the research show that the participants used a total of 106 
mathematical symbols and 13 Greek letters with the correct meaning, and the combination 
symbol was used at most 240 times. Again, although the results are small compared to the 
number of participants, some of the participants used 14 software that does not meet a 
mathematical concept but can meet a definition and will not be considered a mistake, 21 times 
in total. The results show that the participants attributed a total of 42 different meanings to the 
12 mathematical symbols. A total of 238 different meanings were loaded. According to the 
results of the research, the participants attributed a total of 56 wrong meanings to 21 
mathematical symbols and used 4 abbreviations and punctuation marks, which would not be 
considered as mathematical symbols, a total of 4 times. Again, the results show that the 
participants corresponded to 16 mathematical concepts with a total of 55 different symbols, 
signs or letters. Different symbols, signs or letters correspond to a total of 1300 mathematical 
concepts. Some participants are not even aware that they are using a mathematical symbol. 
 
Keywords- Symbol, Mathematical Symbol, Use of Symbols, Awareness  
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ÖZET 

Tarımsal uydu görüntülerinde multispektral analiz yapılması büyük önem taşımaktadır, 
ekinler ve diğer bitki örtüsü tarafından yansıtılan farklı dalga boylarındaki ışığın yakalanması 
ve analiz edilmesi sağlamaktadır. Bu farklı dalga boylarını analiz ederek, klorofil içerikleri, 
nem seviyeleri ve stres dahil olmak üzere mahsullerin sağlığı ve büyümesi hakkında bilgi elde 
etmek mümkündür. Uydu tabanlı görsellerin nispeten çözünürlüğü düşük olsa da ekilen arazinin 
genel durumu ile ilgili bilgi verebilmekte ve bu analizlere göre araziye müdahalelerin 
yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu analizlerin gerçekleştirilmesi yapay zeka modelleri 
kullanılabilmektedir. Klasifikasyon tabanlı modeller küçük bölmelere ayrılan uydu 
görsellerinde pixel tabanlı analizler gerçkleştirebilmektedir. 

Gerçekleştirilen çalışmada, uydu tabanlı görseller dikkat tabanlı klasifikasyon modeller ile 
32x32 parçalara bölünen 2048x2048 boyutundaki görseller, NDVİ(Normalized vegetation 
difference index) tabanlı olarak 4 farklı sınıfa ayrılmıştır. Açık kaynaklı Data çoğaltılması ( ışık 
ayarı, kontur, açısal değişim) gerçekleştirilmiştir. Dice kayıp (Dice loss) fonksiyonu kullanılmış 
ve hiperparametre optimazyonu gerçekleştirilerek, VGG16, Resnet152 modelleri eğitilmiş ve 
%89 ve %91.2 başarı elde edilmiştir. Klasifiye edilen bu görseller 2B harita üzerine giydirilerek 
NDVİ analizinin yapay zeka ile adaptif olarak yapıldığı bir harita elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler—Tarımsal yapay zeka; klasifikasyon; dikkat modülü; derin öğrenme 
 

ABSTRACT 

Multispectral images are important in agricultural satellite imagery because they provide a 
way to capture and analyze different wavelengths of light reflected by crops and other 
vegetation. By analyzing these different wavelengths, it is possible to extract a wealth of 
information about the health and growth of crops, including their chlorophyll content, moisture 
levels, and stress. Although satellite-based images have a relatively low resolution, they can 
provide information about the general condition of the cultivated land and it is possible to 
intervene in the land according to these analyzes. Artificial intelligence models can be used to 
perform these analyzes. Classification-based models can perform pixel-based analyzes on 
satellite images divided into small sections. 

In the study, satellite-based visuals were divided into 4 different classes based on NDVI 
(Normalized vegetation difference index) and 2048x2048 images divided into 32x32 parts and 
trained with attention-based classification models. Data augmentation (light adjustment, 
contour, angular change) has been performed. Dice loss function was used and hyperparameter 

625



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

optimization was performed, Attention-VGG16, Attention-Resnet152 models were trained and 
89% and 91.2% success were achieved. These classified images were embedded on a 2D map 
and NDVI analysis was made adaptively with artificial intelligence. 
 
Keywords- Deep learning; agriculture; classification; attention module 
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ÖZET 

2019 yılında yaşanan pandemi sonrasında tedarik zincirlerinin kırılması ve artan enflasyon 
dünya ve Türkiye’de konut fiyatlarını yükseliş eğilimine sokmuştur. Türkiye’de Merkez 
Bankası tarafından yayınlanan baz yılı 2017 yılı olan Konut Fiyat Endeksi Aralık 2022 
döneminde geçen aya göre %5,3 artmıştır.  Ayrıca endeks 2017 yılına göre 6,6 kat artış 
göstermiştir. Öte yandan, temel yılı 2015 olan OECD Konut Fiyat Endeksi, 2022 yılının üçüncü 
çeyreği itibarıyla Brezilya, Yunanistan, Meksika ve Rusya'da sırasıyla 106, 134, 173, 234 iken 
Türkiye'de 680 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de inşaat sektörü yaklaşık 250’e yakın alan ile ilişkilidir ve ekonominin, büyümenin 
motoru adlandırılmaktadır. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat sektörü GSYİH  %5.2’ünü 
oluşturmaktadır ve yıllar bazında büyüme eğilimindedir. Ancak 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 
inşaat sektörü %14.1 olarak daraldığı kaydedilmiştir.  

Konut fiyatları maliyetlerdeki artış ve enflasyon nedeniyle nominal olarak hızlı artış 
eğilimde iken reel olarak düşüş sergilemektedir. Bunun en büyük sebebi reel gelir artışının 
fiyatları takip edememesi, konut faizlerinin göreceli olarak yüksek olması ve kredi vadelerinin 
yeterli uzunlukta olmamasıdır. Bu kapsamda, orta gelir grubunun ev sahibi olması giderek daha 
zor hale gelirken yükselen ev fiyatları kira fiyatlarının da nominal olarak yukarı itmektedir.  

Türkiye’de gayrimenkul bir anlamada tasarruf olarak düşünülmektedir. Artan fiyatlar 
nedeniyle tasarrufların döviz, altın gibi farklı finansal enstrümanlara yönelmesi büyüme 
dinamikleri için olumsuz bir durum yaratacağı da muhakkaktır. Bu çerçevede, konut fiyatlarının 
normalleşmesi gerek gelir dağılımı gerekse sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesi için 
olmazsa olmazlardır. Bu kapsamda,  özellikle orta ve dar gelir grubu için konut finansman 
modelinin ele alınması, finansman için yeni alternatiflerin tartışılması gerekmektedir.   

Bu çalışmada artan konut fiyatlarını kontrol altına alacak maliye politikaları ve finansman 
modelleri ele alınacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Konut fiyatları, Finansman, Maliye Politikası 
 

ABSTRACT 

After 2019 pandemic the breaking of supply chains and increasing inflation have put housing 
prices on an upward trend in the world and in Turkey. The Housing Price Index, base year of 
2017 published by the Central Bank in Turkey, increased by 5.3% in the period of December 
2022 compared to the previous month. In addition, the index has increased by 6.6 times 
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compared to 2017. On the other hand, the OECD Housing Price Index, whose base year was 
2015, was 106, 134, 173, 234 in Brazil, Greece, Mexico, and Russia, respectively, as of the 
third quarter of 2022, while it was 680 in Turkey. 

The construction sector in Turkey is associated with approximately 250 fields and is called 
the engine of the economy and growth. In the third quarter of the year 2022, the construction 
sector constitutes 5.2% of the GDP and has a growth trend over the years. However, the 
construction sector declined by 14.1% in the third quarter of 2022. 

While housing prices tend to increase rapidly in nominal terms due to the increase in costs 
and inflation, they decrease in real terms. The main reason for this is that the real income 
increase cannot follow the prices, the housing interest rates are relatively high and the loan 
terms are not long enough. In this context, while it is becoming more difficult for the middle-
income group to own a house, rising house prices are pushing the rental prices up nominally. 

Real estate in Turkey is considered savings in a sense. It is certain that the savings to be 
directed toward different financial instruments such as foreign currency and gold due to 
increasing prices will create a negative situation for growth dynamics. In this framework, the 
normalization of housing prices is indispensable for improving income distribution and socio-
economic conditions. Thus it is necessary to discuss the housing financing model, especially 
low and middle-income groups 

In this study, fiscal policies and financing models that will control rising housing prices will 
be discussed. 

 
Keywords: Housing prices, Finance, Fiscal Policy 
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ÖZET 

Tip 1 diyabet pankreas beta hücrelerinin yıkımı ile ortaya çıkan, insülin üretiminin 
durmasıyla sonuçlanan otoimmün bir hastalıktır. Düzenli fiziksel aktivite, Tip 1 diyabet 
tedavisinin önemli bir basamağı olarak kabul edilir ve metabolik parametrelerin iyileşmesine 
katkı sağlar. Bu çalışma Tip 1 diyabetli çocukların fiziksel aktiviteye katılım düzeylerini 
belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, antropometrik ölçümleri, beden 
eğitimi dersine katılım durumları ve son 7 güne ilişkin fiziksel aktivite durumları Fiziksel 
Aktivite Ölçeği (PAQ-C) formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. 
Çalışmanın etik kurul raporu alınmıştır. PAQ-C’de elde edilen 1 puan düşük fiziksel aktivite 
düzeyini, 5 puan ise en yüksek fiziksel aktivite düzeyini belirtmektedir. İstatistiksel analizde 
sıklık ve yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma, Shapiro-Wilk ve ki-kare testi 
kullanılmıştır. Çalışma 7-12 yaş grubu, en az 1 yıldır Tip 1 diyabetli olan 40 çocuk (%50 kız) 
ile gerçekleşmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve diyabetli olma 
süreleri sırasıyla 8,8±1,7 yıl, 31,0±8,4 kg, 129,3±9,2 cm ve 3,9±1,9 yıl olarak saptanmıştır. 
Kızların beden eğitimi dersine katılım oranı (%85,7), erkeklerden (%55,0) anlamlı olarak daha 
yüksek bulunmuştur (p<0,05). Her iki cinsiyette de herhangi bir spor dalında lisanslı olan çocuk 
oranı düşük (%7,3) saptanmıştır. Fiziksel aktivite ölçeği skoru kızlarda 2,4±0,6 ve erkeklerde 
2,4±0,4 olarak belirlenmiştir ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
Sonuç olarak Tip 1 diyabetli çocukların fiziksel aktivite skorlarının düşük olduğu belirlenmiştir. 
Düzenli fiziksel aktivite daha iyi metabolik kontrol ile ilişkili olduğundan, Tip 1 diyabetli her 
bir çocuğa fiziksel aktivitenin önemini anlatmak ve inaktiviteyi en aza indirmek için etkin 
müdahale çalışmalarının yapılması gerekmektedir.   

 
Anahtar Kelimeler—Tip 1 diyabet; Çocuk; Fiziksel Aktivite 
 

ABSTRACT 

Type 1 diabetes is an autoimmune disease caused by the destruction of pancreatic beta cells, 
resulting in the cessation of insulin production. Regular physical activity is considered an 
important step in the treatment of Type 1 diabetes and contributes to improving metabolic 
parameters. This study was conducted to determine the physical activity participation levels of 
children with Type 1 diabetes. The study data were obtained by face-to-face interview method 
using the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) form for anthropometric 
measurements, physical education class participation and physical activity status of the last 7 
days. Ethics committee report of the study was received. A score of 1 on the PAQ-C indicates 
a low level of physical activity and a score of 5 indicates the highest level of physical activity. 
Frequency and percentage distributions, mean and standard deviation, Shapiro-Wilk and chi-
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square tests were used to statistically analyze. The study was conducted with 40 children (50% 
girls) aged 7-12 years with Type 1 diabetes for at least 1 year. The mean age, body weight, 
height and duration of diabetes were 8.8±1.7 years, 31.0±8.4 kg, 129.3±9.2 cm and 3.9±1.9 
years, respectively. The participation rate of girls in physical education lesson (85.7%) was 
found to be significantly higher than boys (55.0%) (p<0.05). In both genders, the rate of 
children who were licensed in any sport was found to be low (7.3%). The physical activity scale 
score was 2.4±0.6 in girls and 2.4±0.4 in boys; this difference was not statistically significant 
(p>0.05). As a result, it was determined that children with Type 1 diabetes had low physical 
activity scores. Since regular physical activity is associated with better metabolic control, 
effective intervention studies should be conducted to explain the importance of physical activity 
to each child with Type 1 diabetes and to minimize inactivity. 

 
Keywords- Type 1 Diabetes; Children; Physical Activity 
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ÖZET 

Dünya nüfusunun hızlı artışı pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar 
içerisinde artan nüfusa yeterli ve güvenli beslenme kaynaklarının sağlanması ilk sıralarda yer 
almaktadır. Gıda güvencesi ile ilgili sürecin başlangıç noktası, gıdanın ilk halinin ortaya çıktığı 
tarımdır. Yeterli beslenme kaynağı oluşması için tarımsal üretim değerlerinin yükselmesi 
önemli bir gerekliliktir. Her ne kadar geçmiş yıllara kıyasla kişi başı düşen gıda miktarı artmış 
olsa dahi 1995 yılında yaşanmış olan olumsuz hava koşullarının bir sonucu olarak tahıl 
üretimindeki düşüş gibi beklenmedik krizler bütün ülkeleri ve insanlığı olumsuz 
etkileyebilmektedir. Bu bakımdan ülkelerin “gıda güvenceleri” ile “tarım politikaları” arasında 
birebir ilişki mevcuttur.  

Gıda güvencesi, bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin 
ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve 
besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri durumudur. Gıda 
güvencesi kavramı sıklıkla gıda güvenliği kavramı ile karıştırılmaktadır. Gıda güvencesi, gıda 
güvenliğini de içine alan ve gıda miktarının yeterliliği, gıdaya ekonomik ve fiziksel ulaşım ve 
tüm bunların istikrarlı olması anlamına gelen geniş bir kapsama sahiptir. Gıda arzının yeterli 
düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın eşit bir şekilde 
paylaşılabilmesi gibi birçok faktör gıda güvenliği ve dolayısıyla gıda güvencesi ile ilgilidir.  

Bu kapsamda bu çalışmada gıda güvencesi kavramının Türkiye ve dünya geneli açısından 
güncel bir değerlendirmeye tabi tutulması ile gıda güvencesi kavramına karşı tehdit oluşturan 
unsurların üzerinde durulması hedeflenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: gıda, gıda güvencesi, tehdit unsurları, genel değerlendirme 
 
 

ABSTRACT 

The rapid increase in the world population brings with it many problems. Among these 
problems, providing adequate and safe nutrition resources to the growing population is at the 
top of the list. The starting point of the food security process is agriculture, where the first form 
of food emerges. It is an important requirement to increase agricultural production values in 
order to create an adequate source of nutrition. Despite the fact that there is now more food 
available per people than in previous years, unexpected crises such as the decrease in grain 
production as a result of the adverse weather conditions experienced in 1995 can negatively 
affect all countries and humanity. In this respect, there is one-to-one relationship between the 
"food security" and "agricultural policies" of countries. 

Food security is the state of all people at all times, physically and economically, to have 
access to sufficient, healthy, safe and nutritious food to meet their nutritional needs and food 
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preferences necessary for an active and healthy life. Food assurance is often confused with food 
security. Food assurance has a wide scope including food security and means the adequacy of 
food quantity, economic and physical access to food and stability of all these. Many factors 
such as adequate food supply, production of safe foods, and equal sharing of produced food are 
related to food security and safety. 

In this context, it is aimed to subject the concept of food assurance to a current evaluation in 
terms of Turkey and the world in general, to focus on the factors that pose a threat to the concept 
of food assurance. 
 
Keywords; food, food assurance, threat factors, general evalution 
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ÖZET 

Ekmek beslenmemizde günlük kalori ve protein ihtiyacının karşılanmasında ilk sırada yer 
alan unlu mamüldür. Bu nedenle yalnızca tokluk sağlamak amacıyla değil hastalıkları önlemeye 
yardımcı olmak ve sağlığı iyileştirmek gibi nedenlerle fonksiyonel bir gıda olarak ekmeğin 
besin değerinin arttırılması çalışmaları her geçen gün büyük önem arz etmektedir. Unun eldesi 
sırasında oluşan kayıpların ve eksiklik duyulan besin ögelerinin daha fazla besin ögesi içeren 
kaynaklardan eklenmesi ile zenginleştirilmiş ekmek üretimi ve tüketimi beslenme 
yetersizliklerinin önlemesinde en etkili yöntemlerden birisidir. Tahıllar içerisinde kavuzsuz 
arpa ve kavuzsuz yulaf bileşiminde yer alan başta β-glukan olmak üzere diyet lifi, makro ve 
mikro elementler ve fenolik bileşenleri rafine buğday ununa göre belirgin şekilde daha yüksek 
taşıdığından ekmeğin beslenme özelliklerinin arttırılmasında çok önemli bir potansiyele 
sahiptirler. Kavuzlu arpa ve yulaf tanelerinde kavuz ve kabuk kısmı genel olarak yapışık 
durumda iken kavuzsuz tanelerde ise bu kısımlar hasat sırasında ayrıldığından kavuzsuz yulaf 
ve kavuzsuz arpaların tanelerinde besin ögeleri belirgin şekilde daha yüksektir. Aynı zamanda 
kavuzsuz olması bu tahılların tanelerinde öğütme kolaylığı sağlamakta ve kavuzdan 
kaynaklanan ürün yapısında tüketici tarafından arzu edilmeyen yapısal olumsuzluklar 
oluşmamaktadır. Son yıllarda bu iki kavuzsuz tahılın başta β-glukan olmak üzere beslenme ve 
ürün özellikleri üzerine etkinlikleri konusunda bilimsel çalışmalar ile ortaya koyulmadan 
birbirlerine üstünlükleri konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
ekmeğin kavuzsuz arpa ve kavuzsuz yulaf tam tane unu ile zenginleştirilmesi ile bazı besin 
ögeleri ve ürün özellikleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla son yıllarda 
geliştirilmiş olan Yazır kavuzsuz yulaf ve Yalın kavuzsuz arpa çeşitlerine ait unlar %, 0, 25, 
50, 75, 100 oranında ekmeklik ticari una ikame edilmiştir. Çalışmada unların bazı teknolojik 
kalite özellikleri ortaya koyulmuştur. Un karışımlarından elde edilen ekmeklerde hacim 
değerleri ve tekstür özellikleri, β-glukan, fenolik madde, antioksidan aktivite, protein miktarı 
ve makro ve mikro element içerikleri belirlenmiştir. Son olarak duyusal değerlendirme 
yapılmıştır. Çalışma sonucunda kontrol ununda kurumaddede ortalama %0,61; arpa ununda 
%5,48 ve yulaf ununda %4,83 β-glukan bulunmuştur. Elde edilen ekmeklerde β-glukan içeriği 
kontrolde ortalama %0,36 olurken; ikame oranı artışına paralel ekmeklerde β-glukan içeriği 
kavuzsuz yulaf için %1,63-4,13 ve kavuzsuz arpa için %1,61-4,55 arasında değişmiştir. Kontrol 
ekmeklik unda kavuzsuz arpa ilavesi GlutoPeak’te kavuzsuz yulafa göre maksimum tork 
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öncesinde daha sıkı gluten oluşumuna neden olmuştur (ortalama 47,4 GPU). Unların gluten 
oluşum zamanı %50 kavuzsuz yulaf ilavesinden sonra uzamıştır (yaklaşık 80,0-100,0 s 
arasında). Her iki tahıl grubunda katkı oranı artışı ile birlikte alveografta uzama kabiliyeti (A) 
azalmış ve gluten dengesi (P/L) bozulmuştur. Her iki un grup için %25 katkı oranında alveograf 
enerji değeri (W) olumlu etkilenirken artan katkı oranları ile enerji değerleri azalmıştır. 
Alveograf enerji değeri üzerinde kavuzsuz yulaf ilavesinin kavuzsuz arpaya göre daha olumlu 
etkisi olmuştur (sırasıyla ortalama 112,7 x 10-4 J ve 76,4 x 10-4 J). Kavuzsuz arpa ilavesi kontrol 
ununun toplam fenolik madde, antioksidan aktivite ve protein miktarını kavuzsuz yulafa göre 
bariz şekilde arttırmıştır. Her iki tahılda artan ikame oranı ile a* ve b* değeri kontrole göre 
ekmeklerin kabuk kısmında düşerken ekmek içinde artmıştır. Genel olarak kavuzsuz yulaf 
ilavesi ile kavuzsuz  arpaya göre ekmek hacimleri daha yüksek elde edilmiştir (sırasıyla 
ortalama 329,0 ml ve 288,8. ml). Her iki tahılda da %25 ikame oranında ekmek hacmi kontrole 
yakın olmuştur. Kavuzsuz arpa ilavesinde %25 ikame oranından sonra ekmek hacmi olumsuz 
etkilenirken kavuzsuz yulaf ilavesinde %50 den sonra azalma daha belirgindir. Her iki tahıl 
grubunda da ilave oranı arttıkça ekmeğin Tektür Profil Analizinde sertlik değeri belirgin şekilde 
artmıştır. Her iki tahıl içinde ekmeklerin protein miktarı ve toplam fenolik madde ve 
antioksidan aktivitesindeki artış, unlara benzer şekilde, kavuzsuz arpa ilavesinde kavuzsuz 
yulafa göre daha yüksektir(sırasıyla ortalama %14,30 ve %13,93; 204,2 g GAE/100g ve 385,6 
µmol TE/100g; 137,4 g GAE/100g ve 270,3 µmol TE/100g). Ekmekleri kavuzsuz arpa ilavesi 
demir, çinko ve potasyum bakımından, kavuzsuz yulaf ilavesi ise mangan, kalsiyum, fosfor ve 
kükürt bakımından zenginleştirmiştir. Duyusal özellikler bakımından kontrole göre düşük 
olmakla birlikte kavuzsuz arpa ekmekleri kavuzsuz yulaf ekmeklerine nazaran daha yüksek 
puan almıştır. Duyusal değerlendirmede kavuzsuz arpa ikamesinin %25 oranında kontrole 
yakın duyusal puanlar alınması dikkat çekmiştir. Proje sonucunda genel olarak kavuzsuz yulaf 
ilavesi un ve ekmek proses özelliklerini olumlu etkilerken, başta β-glukan olmak üzere ekmeğin 
beslenme özelliklerinin geliştirilmesinde kavuzsuz arpa ilavesi daha belirgin etkiye sahip 
olmuştur. Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda 
Mühendisliği Anabilim Dalında Gözde Yüksel Yıldırım’a ait yüksek lisans tez çalışması olarak 
yürütülmüş ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından 2513 Tez Projesi kod numarası ile desteklenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler—Ekmek; Kavuzsuz Yulaf; Kavuzsuz Arpa; Beslenme; β-glukan; 
Zenginleştirme 

ABSTRACT 

Bread is a bakery product that takes the first place in meeting the daily calorie and protein 
needs in our diet. Studies to increase the nutritional value of bread as a functional food are of 
great importance every day, not only to provide satiety but also to help prevent diseases and 
improve health. As they contain β-glucan, dietary fiber, macro- and microelements, and 
phenolic components that are included in the composition of hulless barley and oats, they have 
a very important potential to increase the nutritional quality of bread. The hull and husk 
components of hulled barley and oat are typically adherent, whereas in hulless grains, these 
pieces are separated during harvest, increasing the nutritional value of them. The lack of husk 
also makes it simpler to grind these grains and minimizes the emergence of structural faults in 
the product that the consumer does not demand. No studies have been done to demonstrate the 
effectiveness of these two hulless grains in terms of nutritional and other product qualities, 
particularly β-glucan, despite appraisals of their superiority in recent years. Within the scope of 
the study, the effects of enriching bread with hulless barley and oat whole grain flour on some 
nutrients and product properties were studied. For this purpose, the flours of the Yazır hulless 
oat and Yalın hulless barley varieties, which have been developed in recent years, have been 
substituted for 0, 25, 50, 75, 100 % commercial bread flour. The technological characteristics 
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of flours were investigated. The volume and texture properties, β-glucan, phenolic substances, 
antioxidant activity, protein and macro- and microelement contents of the breads were 
determined. Finally, a sensory evaluation was made. As a result of the study, an average of 
0.61% β-glucan in dry matter in control flour and 5.48% was found in barley flour and 4.83% 
in oat flour. While the β-glucan content was 0.36% in the control breads, it was changed 
between 1.63%-4.13% for oats and 1.61-4.55% for barley in parallel with the increase in 
substitution rate. The hulless barley flour generated harder gluten. The gluten development time 
of the flours was increased after the 50 substitution of hulless oat (between 80.0–100.0 s). With 
the increase in the substution ration in both grain groups, the extensibility in the alveograph 
decreased and the gluten balance (P/L) was impaired. The alveograph energy values of both 
flour groups increased at a 25% addition rate, but decreased as the substition ratio was raised. 
The energy value of the alveograph was improved more by the addition of oats than by the 
barley (averages 112.7 and 76.4. x 10-4 j). The addition of hulless barley significantly increased 
the control flour's total phenolic content, antioxidant activity, and protein content in comparison 
to hulless oats. With increasing substitution rate in both cereals, a* and b* values decreased in 
crust of breads compared to control but increased in crumb. In general, bread volumes were 
higher with the addition of hulless oats compared to barley (average 329.0 mL and 288.8 mL, 
respectively). Bread volumes were close to control in both cereals at 25% substitution rate. 
Adding husked oats at a 50% substitution rate has a more noticeable negative impact on bread 
volume than adding husked barley at a 25% substitution rate. As the substitution rate increased 
in both grain groups, the hardness value of the bread increased significantly in the Texture 
Profile Analysis. Compared to oats, with the addition of hulless barley, similar to flours, the 
increase in protein content and total phenolic substance and antioxidant activity of breads in 
both cereals is more pronounced (13.93 and 14.30%, 137.4 g GAE/100g and 270.3 µmol 
TE/100g, and 204.2 g GAE/100g and 385.6 µmol TE/100g, respectively). The breads' iron, 
zinc, and potassium content was increased by the addition of hulless barley, while their 
manganese, calcium, phosphorus, and sulfur content was increased by the addition of hulless 
oats. The hulless barley breads fared better than the hulless oat breads, despite having sensory 
qualities that were inferior to the control. The sensory scores of the 25% hulless barley 
replacement were found to be comparable to the control. The trial revealed that hulless oats had 
a favorable effect on flour and bread process attributes, however hulless barley had a stronger 
influence on improving the nutritional characteristics of bread, particularly β-glucan. The 
research was conducted as the master's thesis of Gözde Yüksel Yıldırım at the Department of 
Food Engineering of Eskişehir Osmangazi University, and it was funded by Scientific Research 
Projects Coordination Unit with the Thesis Project code number 2513. 
 
Keywords- Bread; Hulles Oat; Hullesss Barley; Nutrition; β-glucan; Enrichment 
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ÖZET 

Termoform, sıcak şekillendirme; kısaca, ekstrüder levha hattından istenilen boyutlarda çıkan 
levhanın, rezistanslar aracılığıyla ısıtıldıktan sonra kalıpların üzerine vakumlanarak istenilen 
şekle getirilmesi yöntemidir.  Termoform makinası çalışma prensibine göre yumuşak bir forma 
kavuşturulan plastik kalıba aktarılır. Plastiğe hangi şekil verilmesi isteniyorsa kalıplar da buna 
uygun bir şekilde hazırlanılır. Kalıpların içerisindeki hava, vakum yöntemiyle çekilir ve 
plastiğe istenen şekil verilir. Burada kalıbın tamamen doğru bir şekilde tasarlanması ve 
kalıpların montajında levha ölçülerinin belirlenmesi önemlidir. Projede kullanılan hammadde, 
HIPS (Antişok) mukavemeti güçlü, ısı ile şekillendirilebilen, pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Isıyı 
kendi içinde barındırmaz, bakteri oluşumuna karşı dayanıklıdır. Kalıbın boyu ve genişliği göz 
önünde tutularak levhanın kenarlarında boşluğu proje kapsamında, zorunlu antişok levha 
dışında kalan fireyi her model için minumum seviyeye düşürmek, ürün maliyetini azaltmak ve 
plastik kullanımını azaltılması hedeflendi. Hedef doğrultusunda her modele özgü gerekli 
ortaklaştırmaların yapılması ile belirlenen antişok levha boyutlarına uygun vakum personelinin 
minimum çabası ile kolay sökülüp takılabilecek ortak ölçülerdeki ürünler arasında hesaplama 
yapılarak 3 farklı modüler çerçeve tasarımı yapıldı. Kalıp mekanizmasında kalıp   plakası   
haricinde   plastiğin   form   alabilir   noktaya   kadar   ısıtılması   için (erimeyecek şekilde) 
rezistans bulunması, dişi kalıp plakası üzerinde şekil almaya hazır hale gelmiş plastiğin kalıp 
gözlerine iyice yapışması için plastiğin temas ettiği noktalara belirli aralıklarla   vakum   
delikleri   konulması   ve   işlem   esnasında   kalıp   gözlerindeki   hava   tümüyle boşaltılması 
hesaplanarak kalıp tasarımları yapıldı. Böylece atmosfer basıncı ve vakumlama yoluyla; 
ısıtılarak şekil alabilir hale gelmiş plastik kalıp gözlerine iyice oturtulması sağlandı. Proje 
sonucunda, yeni ölçülü HIPS (Antişok) levhaları ve yeni kalıp tasarımının denemeleri 
sonucunda, levha kullanımında yüzde on beş oranında azaldı. Bir diğer yandan plastik 
kullanımın azalması ekosisteme ve sürdürülebilirliğe doğrudan etki etmektedir. Projemiz 
şirketimizin çevre dostu tavrına artı bir değer kattı. Ürünün görsel özellikleri incelendiğinde 
herhangi bir çapak, yüzeyde çukur oluşumu, şekil bozukluğu, renk bozulması ve ürün 
yüzeyinde yırtılma hataları gözlemlenmedi. 

 
Anahtar Kelimeler: Kalıp tasarımı, Antişok,Termoform Makine 
 

ABSTRACT 

Thermoforming, warm meeting; In short, it is the desired evacuation method by vacuuming the 
plate coming out of the extruder plate line as desired, after being heated by means of resistances 
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on the molds. The thermoforming machine is transferred to the plastic mold, which is brought 
into a soft form according to its working principle. Whatever shape is desired to be given to the 
plastic, the molds are prepared accordingly. The air inside the molds is drawn by vacuum 
method and the desired shape is given to the plastic. Here, it is important to design the mold 
completely correctly and to determine the plate dimensions in the assembly of the molds. The 
raw material used in the project has a smooth surface that can be shaped by heat, with strong 
HIPS (Antishock) strength. It does not contain heat in itself, it is resistant to the formation of 
bacteria. Considering the length and width of the mold, it was aimed to reduce the gap at the 
edges of the plate to the minimum level for each model, to reduce the product cost and to reduce 
the use of plastic, except for the mandatory antishock plate, within the scope of the project. In 
line with the target, 3 different modular frame designs were made by making the necessary 
commonizations specific to each model and by making calculations between the products in 
common sizes that can be easily disassembled and installed with minimum effort of the vacuum 
personnel suitable for the determined antishock plate dimensions. In the mold mechanism, there 
is a resistance in order to heat the plastic outside the mold plate to a formable point (in a way 
that it will not melt), in order for the plastic ready to take shape on the female mold plate to 
adhere well to the mold chambers, vacuum holes are placed at certain intervals at the points 
where the plastic contacts, and the air in the mold chambers is completely removed during the 
process. mold designs were made by calculating the discharge. Thus, through atmospheric 
pressure and vacuuming, It was ensured that the plastic mold, which became shaped by heating, 
was firmly seated in the eyes. As a result of the project, as a result of trials of new sized HIPS 
(Antishock) boards and new mold design, board usage decreased by fifteen percent. On the 
other hand, the decrease in plastic use directly affects the ecosystem and sustainability. Our 
project added an added value to our company's environmentally friendly attitude. When the 
visual properties of the product were examined, no burrs, pit formation on the surface, 
deformation, discoloration and tearing defects were observed on the product surface. 
 
Keywords: Mold design, Antishock, Thermoforming Machine 
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ÖZET  

Son yıllarda çevresel bir sorun olarak mikroplastik kirliliğinin, kıyı bölgelerindeki dağılımını 
anlamak ve yeni çözümler üretebilmek için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Mikroplastikler 
çeşitli şekil ve renkleri ile hemen her çevrede bulunabilirler. Ayrıca kalıcı organik kirleticileri 
adsorbe edebilmeleri ve organizmalar ile ekosistemler için toksik özellikleri nedeniyle küresel 
endişe uyandıran bir çevre kirliliği sorunu olarak kabul edilirler. 

Bu çalışma, ülkemiz Ege kıyısı ekosisteminin önemli bir parçası olan Güzelçamlı Plajı’nın, 
mevsimsel olarak mikroplastik kirliliği açısından değerlendirilmesi ve mikroplastik çeşitliliğine 
ilişkin sahaya özgü verileri elde etmeyi amaçlamıştır. Aseptik şartlara uygun olarak alınan 
kompozit sahil kum örneklerinden mikroplastiklerin sınıflandırılması, eleme ve yoğunluk 
ayırma yöntemiyle yapılmıştır. Sahadan toplanan mikroplastikler, stereomikroskop altında 
incelenerek fragment, filament, film, pelet, granül ve köpük olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan 
mikroplastikler, mevsimsel olarak sayı, boyut ve renklerine göre gruplandırılmıştır. 

Çalışma sonucunda, Güzelçamlı Plajı’nda sonbahar mevsiminde 93.5 adet/kg, kış 
mevsiminde 155.63 adet/kg, ilkbahar mevsiminde 93.147 adet/kg, yaz mevsiminde 96 adet/kg 
mikroplastik kirliliğinin olduğu tespit edilmiştir. Mikroplastik çeşitliliği açısından en fazla 
görülen parçacık tipinin fragmentler olduğu tespit edilirken bunu köpük ve film izlemiştir. 
Tespit edilen mikroplastikler içerisinde mavi ve beyaz renkli mikroplastiklerin daha yaygın 
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca belirlenen mikroplastiklerin 4-5 mm boyutlarda olduğu 
saptanmıştır.  Elde edilen tüm veriler Türkiye kıyı mikroplastik kirliliği için ilk kez rapor edilen 
bilgilerdir. 

 
Anahtar Kelimeler—Mikroplastik; Kumsal; Güzelçamlı Plajı; Çeşitlilik 
 
Bu çalışma 121Y227 numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi ile desteklenmiştir. 
 

ABSTRACT 

In recent years, intensive research has been carried out to understand the distribution of 
microplastic pollution as an environmental problem in coastal areas and to produce new 
solutions. Microplastics can be found in almost every environment with their various shapes 
and colors. They are also considered an environmental pollution problem of global concern due 
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to their ability to adsorb persistent organic pollutants and their toxic properties to organisms 
and ecosystems. 

This study aimed to evaluate Güzelçamlı Beach, which is an important part of the Aegean 
coast ecosystem of our country, in terms of seasonal microplastic pollution and to obtain site-
specific data on microplastic diversity. Classification of microplastics found in composite beach 
sand samples, which were gathered in accordance with aseptic techniques, was performed by 
sieving and density separation methods. Microplastics collected from the field were examined 
under a stereomicroscope and defined as fragments, filaments, films, pellets, granules and 
foams. Identified microplastics are seasonally grouped according to their number, size and 
color. 

According to the study, it was determined that there are 93.5 pieces/kg of microplastics waste 
in the autumn season, 155.63 pieces/kg in the winter season, 93.147 pieces/kg in the spring 
season, and 96 pieces/kg in the summer season in Güzelçamlı Beach.  With respect to 
microplastic pollution, fragments were found to be the dominant type of microplastics, followed 
by foam and film. Blue and white microplastics were observed to be more prevalent in detected 
microplastics. Additionally, it was determined that the measured microplastics ranged from 4 
to 5 mm. All data obtained are the first reported information for Turkey's coastal microplastic 
pollution. 

 
Keywords- Microplastic; Beaches; Güzelçamlı Beach; Diversity 
 
This work was supported by the TUBITAK 1001 Project numbered 121Y227. 
 
 
 
 
 
 
 
 

639



 

 
 
 
 

                                                                   ISSRIS’23 15-18 March 2023 

 

Akc ğer ve Kolon Kanser  Hücreler  Üzer nde Yen  
Sentezlenen Benz m dazol-H drazon Türev  B leş kler n 
Ant prol ferat f ve Apoptot k Etk nl ğ n n Araştırılması 

Investigation of The Antiproliferative and Apoptotic Effects of Newly 
Synthesized Benzimidazole-Hydrazone Derivatives on Lung and Colon 

Cancer Cells 

Tuğba KUL KÖPRÜLÜ *,1,2  
*: tugbakul.koprulu@sbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9451-5715 

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbı Laboratuvar Teknikleri, İstanbul 

2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul 
 
 

ÖZET 

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturan kanser, karışık moleküler 
mekanizmalar ve antikanser ilaçlara karşı gelişen direnç sebebiyle çok boyutlu ve 
disiplinlerarası süreci içeren bir mücadeleyi gerektirmektedir. Yeni ilaç adayı moleküllerin 
keşfi kanserle mücadelede dinamik bir alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeni 
sentezlenmiş benzimidazole-hidrazon türevi üç bileşiğin A549 (insan akciğer kanseri) ve HT29 
(insan kolon adenokarsinoma) hücre hatları üzerinde antiproliferatif ve apoptotik özelliklerini 
araştırmaktır. Bu amaçla A549 ve HT29 kanser hücre hatları, %10 FBS ve %1 Pen/Strep içeren 
DMEM (4.5 g/L glukoz) besiyeri içerisinde 37°C ve %5 CO2 içeren ortamda kültüre edilmiştir. 
Çalışmada en etkili antikanser ajanlardan biri olan Paclitaxel pozitif kontrol olarak 
kullanılmıştır. Örneklerin stok solüsyonları ve Paclitaxel, steril dimetil sülfoksit (DMSO) ile 
çözülerek hazırlanmıştır. DMSO’nun final konsantrasyonu tüm testlerde %1’in altında 
tutulmuştur. A549 ve HT29 hücre hatları 24 saat süreyle her bir test bileşiğinin farklı 
konsantrasyonlarıyla (20, 40 ve 60 ug/mL) muamele edilmiş ve test bileşiklerinin hücre 
proliferasyonu üzerine olan etkisi kontrol örneklerle karşılaştırılarak gerçek zamanlı hücre 
analizörü (RTCA) ile belirlenmiştir. Test bileşiklerinin apoptotik etkisi ise DNA laddering ve 
flow sitometri kullanılarak gösterilmiştir. Deneyler sonucunda benzimidazol-hidrazon türevi 3 
bileşiğin, A549 ve HT29 hücre hatlarında antiproliferatif ve apoptotik aktiviteye sahip olduğu 
saptanmıştır. Devam eden çalışmalarda bileşiklerin apoptotik yolaklar üzerindeki etkisi protein 
düzeyinde araştırılmaya devam etmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler— Antikanser Aktivite, Apoptoz, Akciğer Kanseri, Kolon Kanseri, 
Benzimidazol-Hidrazon 

ABSTRACT 

Cancer, one of the most important health problems of our age, requires a multidimensional 
and interdisciplinary struggle due to complex molecular mechanisms and resistance to 
anticancer drugs. The discovery of new drug-candidate molecules constitutes a dynamic field 
in the fight against cancer. The aim of this study is to investigate the antiproliferative and 
apoptotic properties of three newly synthesized benzimidazole-hydrazone derivatives on A549 
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(human lung cancer) and HT29 (human colon adenocarcinoma) cell lines. For this purpose, 
A549 and HT29 cancer cell lines were cultured in DMEM (4.5 g/L glucose) supplemented with 
10% FBS and 1% Pen/Strep at 37°C and 5% CO2 humidified atmosphere.  Paclitaxel, one of 
the most effective anticancer agents, was used as a positive control in the study. Stock solutions 
of the samples and Paclitaxel were prepared in sterile dimethyl sulfoxide (DMSO). The final 
concentration of DMSO was kept below 1% in all tests. A549 and HT29 cancer cell lines were 
treated with different concentrations of each test compound (20, 40, and 60 µg/mL) for 24 hours 
and the effect of test compounds on cell proliferation was determined by real-time cell analyzer 
(RTCA) by comparing them with control samples. The apoptotic effect of the test compounds 
was demonstrated using DNA laddering and flow cytometry. As a result of the experiments, it 
was determined that 3 benzimidazole-hydrazone derivative compounds have antiproliferative 
and apoptotic activity in A549 and HT29 cell lines. In ongoing studies, the effect of compounds 
on apoptotic pathways continues to be investigated at the protein level. 

 
Keywords- Anticancer Activity, Apoptosis, Lung Cancer, Colon Cancer, Benzimidazole-
Hydrazone 
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ÖZET 

Deniz ortamında biriken mikroplastikler, deniz canlılarının besin zincirine katılarak insan 
sağlığını doğrudan ve dolaylı yollar ile olumsuz şekilde etkilemektedir. Son yıllarda deniz 
ekosisteminden karasal ekosisteme iletilen taşınma küresel endişe ve halk sağlığı açısından 
ciddi tehdit oluşturmaktadır. Plastikler, çevresel faktörler sebebiyle 5 mm'den küçük olan 
parçalara bölünmektedirler. Bu bölünme sonucunda, mikroplastikler ortaya çıkmaktadır ve 
çevrede çeşitli boyut, renk ve şekillerde görülmektedirler.  

Ege kıyı bölgesinin önemli bir sahili olan Aydın il sınırı içinde yer alan yazlık sitelerin ve 
insan hareketliliğinin yoğun olduğu Davutlar Sahil Plajı’nın, mevsimsel olarak mikroplastik 
kirliliği bakımından araştırılması amaçlanmıştır. Bölgeden aseptik şartlara uygun olarak alınan 
kompozit sahil kum örneklerinden mikroplastiklerin şekil, boyut ve renk sınıflandırılması, 
eleme ve yoğunluk ayırma yöntemiyle tespit edilmiştir. İstasyondan toplanan mikroplastikler, 
stereomikroskop kullanılarak fragment, filament, film, pelet, köpük ve granül olan şekillerine 
göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca elde edilen mikroplastiklerin, mevsimsel olarak sayı, renk, 
boyut dağılımları tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda, Davutlar Sahili’nde sonbahar mevsiminde 61 adet/kg, kış 
mevsiminde 57 adet/kg, ilkbahar mevsiminde 82 adet/kg, yaz mevsiminde 131 adet/kg 
mikroplastik tespit edilmiştir. Mikroplastik çeşitliliği şekil olarak değerlendirildiğinde en fazla 
fragment görülürken bunu film ve köpük takip etmiştir. Elde edilen mikroplastiklerin renk 
olarak değerlendirilmesi yapıldığında sırasıyla mavi, beyaz, yeşil renklerin baskın olduğu ve 
boyut olarak mikroplastiklerin en fazla 4-5 mm boyutlarında olduğu saptanmıştır. Elde edilen 
tüm veriler Türkiye kıyı mikroplastik kirliliği için ilk kez rapor edilen bilgilerdir. 
 
Anahtar Kelimeler—Davutlar Sahil; Mikroplastik Kirliliği;  Sahil Kumu  
 
Bu çalışma 121Y227 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi’nden desteklenmiştir.  
 

ABSTRACT 

Microplastics accumulating in the marine environment affect human health in direct and 
indirect ways by participating in the food chain of sea creatures. In recent years, the transport 
from the marine ecosystem to the terrestrial ecosystem poses a serious threat to global concern 
and public health. Plastics are divided into pieces smaller than 5 mm due to environmental 
factors. As a result of this division, microplastics emerge and appear in the environment in 
various sizes, colors and shapes. 
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It is aimed to investigate the seasonal microplastic pollution of summer sites and Davutlar 
Beach Beach, which is an important beach of the Aegean coastal region, located within the 
provincial border of Aydın, where human activity is intense. Shape, size and color classification 
of microplastics from composite beach sand samples taken from the region in accordance with 
aseptic conditions were determined by sieving and density separation methods. Microplastics 
collected from the station were classified according to their shapes as fragments, filaments, 
films, pellets, foams and granules using a stereomicroscope. In addition, seasonal number, color 
and size distributions of the obtained microplastics were determined. 

As a result of the study, 61 pieces/kg of microplastics in autumn, 57 pieces/kg in winter, 82 
pieces/kg in spring and 131 pieces/kg in summer were detected in Davutlar Beach. When the 
microplastic diversity was evaluated in terms of shape, the most fragments were seen, followed 
by film and foam. When the microplastics obtained were evaluated in terms of color, it was 
determined that blue, white and green colors were dominant, respectively, and the microplastics 
were 4-5 mm in size at most. All data obtained are the first reported information for Turkey's 
coastal microplastic pollution. 

 
Keywords- Davutlar Beach; Microplastic Pollution; Beach Sand 
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ÖZET 

Endüstriyel faaliyetler sonucunda açığa çıkan atıksuların özellikleri ve miktarı atıksu arıtma 
tesislerinin projelendirilmesinde, boyut ve aşamalarının belirlenmesinde önemi rol 
oynamaktadır. Özellikle son yıllarda, otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 
büyük önem taşımaktadır. Otomobil üretim süreci, doğal kaynakların tüketilmesine, sıvı, katı 
ve gaz halindeki atıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca çevresel etkileri açısından 
değerlendirildiğinde kimyasal ve su kullanımı miktarının fazla olması, uluslararası anlaşmalara 
uyum sağlanabilmesi nedeniyle hem üretim süreçlerinde temiz teknolojilerin kullanımını hem 
de açığa çıkan atıksuların arıtımını zorunlu hale getirmektedir. Otomotiv üretim prosesleri 
içerisinde özellikle metal kaplama, fosfat kaplama ve boyama prosesleri sırasında oluşan 
atıksular önem taşımaktadır. Sahip oldukları yüksek teknoloji ve gelişmiş tesislere rağmen 
özellikle boya prosesleri yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), fosfor ve ağır metal içerikli 
atıksuların oluşumuna sebep olmaktadır. Boyama ve kaplama işlemleri sırasında oluşan 
atıksular otomotiv endüstrisinin oluşturduğu çevresel risklerin %60-%80’lik kısmını 
oluşturmaktadır ve pek çok çevresel sorununu ana kaynağıdır. Literatürde incelenen birçok 
çalışmada otomotiv sektörü boya proseslerinden kaynaklanan atıksuların arıtımı için 
koagülasyon-flokülasyon, kimyasal/fiziksel oksidasyon, aktif çamur, adsorpsiyon gibi 
konvansiyonel arıtma yöntemlerinin yanı sıra; ileri oksidasyon, membran prosesler, fenton 
prosesler, elektrokimyasal oksidasyon gibi yöntemleri içeren ileri arıtma teknikleri 
incelenmiştir. 

Bu çalışmada otomotiv sektöründe otomotiv endüstrisinde boyama prosesi çıkışından elde 
edilen atıksuların koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile fiziko-kimyasal arıtılabilirliği 
araştırılmıştır. Koagülasyon, kolloidal ve askıda bulunan partikülleri azaltmak ve bunların 
çökelmesi yoluyla su kaynaklarından giderilmesini sağlamak için çeşitli koagülantların ilave 
edildiği fiziksel ve kimyasal giderimin bir arada gerçekleştiği bir prosestir. Genel olarak 
alüminyum sülfat (alum), demir klorür ve demir sülfat gibi inorganik metal tuzları 
kullanılmaktadır. Proses basit, ancak ağır metal ve inorganik bileşiklerin arıtılması için oldukça 
etkili bir prosestir. En önemli dezavantajları ise yüksek oranda çamur oluşumu, kimyasal madde 
kullanımı, suyun elektriksel iletkenliğinin ve toplam çözünmüş madde miktarının artmasıdır. 
Yapılan ön çalışmalar sonucunda koagülasyon-flokülasyon yönteminde farklı pH değerlerinin 
ve koagülant dozajlarının arıtma verimi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
koagülant yardımcısı olarak kullanılacak anyonik polimerlerin giderim verimini pozitif yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Literatürde farklı koagülantlar kullanılarak otomotiv sektörü 
atıksuları için yapılan çalışmalarda %60-70 arasında KOİ giderimi elde edildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Fizikokimyasal arıtım; Koagülasyon; Otomotiv atıksuyu   

644



3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

ABSTRACT 

The characteristics and amount of wastewater released from industrial activities play an 
essential role in the design of wastewater treatment plants and in determining their size 
and stages. Especially in recent years, the automotive sector has been of great 
importance for developed and developing countries. The automobile manufacturing 
process can lead to the consumption of natural resources and the formation of liquid, solid 
and gaseous wastes. In addition, when evaluated in terms of environmental effects, the high 
amount of chemical and water use makes it necessary both to use clean technologies in 
production processes and to treat the resulting wastewater due to compliance with 
international agreements. Wastewater generated during metal coating, phosphate coating 
and painting processes is essential in automotive production processes. Despite their 
high technology and advanced facilities, especially dyeing processes cause wastewater 
formation with high chemical oxygen demand (COD), phosphorus and heavy metal 
content. Wastewater generated during painting and coating processes constitutes 
60%-80% of the environmental risks created by the automotive industry and is the main 
source of many environmental problems. In many studies examined in the literature, advanced 
treatment techniques including methods such as advanced oxidation, membrane processes, 
fenton processes, and electrochemical oxidation, as well as conventional treatment methods 
such as coagulation-flocculation, chemical/physical oxidation, activated sludge, adsorption 
have been investigated for the treatment of wastewater originating from automotive 
industry paint processes. 
In this study, the physico-chemical treatability of wastewater obtained from the dyeing process 
outlet in the automotive industry by coagulation-flocculation method was investigated. 
Coagulation is a combined process of physical and chemical removal, in which various 
coagulants are added to reduce colloidal and suspended particles and ensure their removal 
from water sources by precipitation. Generally, inorganic metal salts such as aluminum 
sulfate (alum), ferric chloride and ferrous sulfate are used. The process is simple but highly 
effective for the purification of heavy metals and inorganic compounds. The most 
important disadvantages are the high sludge formation, the use of chemicals, the increase in 
the electrical conductivity of the water and the total amount of dissolved substances. As a 
result of the preliminary studies, it was determined that different pH values and coagulant 
dosages were effective in the treatment efficiency of the coagulation-flocculation method. In 
addition, it was determined that anionic polymers used as coagulant aids positively 
affect the removal efficiency. In the literature, it was determined that 60-70% COD 
removal was obtained in studies conducted for automotive sector wastewater using different 
coagulants. 

Keywords: Physicochemical treatment; Coagulation; Automotive wastewater 
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ÖZET 

Günümüzde sağlık merkezlerinde radyoloji departmanlarında bir çok görüntüleme cihazı 
kullanılmaktadır. Röntgen sistemleri, görüntüleme cihazlarının en yoğun kullanılanı olarak bu 
departmanların temelini oluşturur. Bu cihazlarda çekim sırasında aranan en önemli özellikler 
düşük hasta dozu ve yüksek görüntü kalitesidir. Fakat bunun nasıl sağlanacağı tam olarak 
bilinmemektedir. Görüntü kalitesini artırmak isterken yanlış parametrenin değiştirilmesi 
hastanın daha yüksek radyasyon alması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu çalışmada röntgen cihazlarının en temel parametreleri olan kV (kilovolt), mA 
(miliamper) ve filtrelerin görüntü kalitesine ve hasta dozuna etkileri incelenmiştir. Dijital panel 
röntgen cihazlarında aynı şartlarda diğer bütün değişkenler sabit tutulup sadece tek parametre 
değiştirilerek görüntüler alınmıştır. Her bir şutlamada cihazın verdiği doz miktarı ölçülmüştür. 
Alınan görüntülerin kalitesi değerlendirilirken öncelikle kontrast skalasına bakılmıştır. Her bir 
görüntünün histogram grafiği çıkarılmış ve kontrast aralıkları belirlenmiştir. Daha sonra 
özellikle dijital röntgen cihazlarında görüntü kalitesinde belirgin bir faktör olan MTF değerleri 
ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. 

kV ile mA değişimlerinin hasta maruz kalma dozuna etkilerini gözlemlemek için alınan 
ölçümlerde mA değişiminin 2 kat artması ile maruz kalma dozununda yaklaşık 2 kat artış 
gözlenmiştir. kV değişimlerinde ise yaklaşık %15 artışın maruz kalma dozuna yine 2 kat artış 
yaptığı gözlenmiştir. Görüntü kalitesini artırmak için öncelikle kV değerini değiştirmenin daha 
düşük maruz kalma dozu ile daha yüksek görüntü kalitesine ulaşıldığı belirlenmiştir.  

Filtre kullanımının sadece dozu azaltmakla kalmayıp daha temiz bir görüntü elde edilmesini 
sağladığı gözlenmiştir. Filtre kullanıldığı zaman daha düşük kV-mA değerlerinde en iyi 
görüntülere ulaşılabilmiştir. 

Grid kullanıldığı zaman görüntü kalitesini yakalamak için kV-mA miktarları artırılmaktadır. 
Grid dedektörün hemen önünde bulunur ve yaklaşık %25 X-ışınını dedektöre ulaşmadan 
absorbe eder. Gridli kullanımlar daha yüksek kV-mA değerlerinde daha iyi görüntü kalitesi elde 
edebilmektedir. Gridsiz çekimlerde ise daha düşük doz değerlerinde iyi görüntülere ulaşılmıştır. 
Bu nedenle normal hasta veya bölge çekimlerinde gridli kullanım uygun iken, düşük kV-mA 
değerleri gerektiren pediatrik veya extremite çekimleri gibi bölge veya hastaların çekimlerinde 
gridsiz çekim almak daha uygun olacaktır.  

Son olarak ilgili alanın dışında kalan alanın kolimatör ile kapatılması sonucu ölçülen 
dozların yaklaşık 2.4 kat daha düşük olduğu gözlenmiştir.  
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Bütün bu değerlendirmelerle birlikte cihaz parametreleri ve bileşenleri doğru kullanmanın 
düşünülenden daha önem arz ettiği söylenebilir. Bunu sağlamak için cihazların periyodik 
bakımlarının düzenli yaptırılması bu sayede bütün parametrelerin doğru çalışması ve istenilen 
çıkışları doğru olarak vermesi önemlidir. Ayrıca kullanıcılar düzenli şekilde eğitilerek X-ışın 
parametreleri ile birlikte grid, filtre ve kolimatör kullanımlarını doğru şekilde yapmaları 
sağlanmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler— X-ışın, Röntgen, MTF, Hasta Dozu, kV, mA, Kontrast, Filtre, Grid 

 

ABSTRACT 

Today, different imaging systems are used in radiology departments of hospitals. X-ray 
systems are main and most frequently used systems of these departments. The most important 
features of these devices are low patient dose and high image quality. However, it is not known 
exactly how this will be achieved. Changing the wrong parameter while trying to improve the 
image quality, results higher radiation dose for the patients. 

In this study, the effects of kV (kilovolt), mA (milliampere) and filters, which are the most 
basic parameters of   x-ray devices, on image quality and patient dose were investigated. Images 
were taken by changing only one parameter while keeping all other variables constant in the 
same conditions in digital panel x-ray devices. Every dose value was measured at object point. 

While evaluating the quality of the images, firstly, the contrast scales were created. The 
histogram graph of each image was drawn, and the contrast ranges were determined. Then, 
MTF values, which are a significant factor in image quality of digital detectors, were measured 
and compared. 

In the measurements which were taken to observe the effects of kV and mA changes on 
patient exposure dose; an approximately 2 times increased exposure dose was observed with 2 
times increase in mA. Also, it was observed that an increase of 15% in kV changes resulted 2 
times increase in the exposure dose. To increase the image quality, it was determined that firstly 
changing the kV value resulted in a higher image quality with a lower exposure dose. 

It has been observed that the use of filters not only reduce the dose, but also provides a 
cleaner image. When filters used, the best images can be obtained at lower kV-mA values. 

When the grid is used, the kV-mA values are increased to capture the image quality. The 
grid is located just in front of the detector and absorbs about 25% of the X-ray before it reaches 
the detector. Exposures with grids can achieve better image quality at higher kV-mA values. 
On the other hand, good images were obtained at lower dose values in without grid exposures. 
For this reason, while it is appropriate to use grids in normal patient or region exposures, it 
would be more appropriate to take exposures without a grid, such as pediatric or extremity 
exposures that require low kV-mA values. 

Finally, it was observed that the measured doses were approximately 2.4 times lower because 
of collimate the area outside the exposure area with a collimator. 

With all these evaluations, it can be said that using device parameters and components 
correctly is more important than thought. To achieve this, it is important that the periodic 
maintenance of the devices is carried out regularly, so that all parameters work properly, and 
the desired outputs are given correctly. In addition, users should be trained regularly to ensure 
that they use X-ray parameters, as well as grid, filter and collimator correctly. 

 
Keywords- X-ray, MTF, Patient Dose, kV, mA, Contrast, Filter, Grid, Collimator 
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ÖZET 

Bu araştırma, 2021-2022 buğday üretim döneminde, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Merkez deneme alanında, buğday ekim nöbeti (buğday-aspir ve Buğday-
nadas) yağmura bağımlı koşullarda yürütülmüştür. Bu araştırmanın amacı, aspir ve nadas 
sonrası azot uygulamalarının verim ve protein oranı üzerine etkisi incelenmiştir. Deneme, altı 
farklı azotlu gübre dozları (0, 3, 6, 9, 12 ve 15 kg./N da-1) ve 4 adet kışlık ekmeklik buğday 
(Aksungur, Beyhan, Karaduman ve Ramisbey) çeşitleriyle Tesadüf Bloklarında Faktöriyel 
deneme deseninde ve 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Buğdayın farklı gelişme dönemlerinde 
NDVI (normalize edilmiş vejetasyon indeks farkı) ve CM1000 optik sensör ile klorofil ölçümü 
yapılmıştır. 4 farklı genotip verim ve tane protein oranı bakımından değerlendirildiğinde; 
Karaduman çeşidi aspir sonrasında ortalama 438 kg/da iken nadas sonrasında 841 kg/da en 
yüksek verim elde edilmiştir. Aksungur çeşidin de ise aspir sonrası ortalama 389 kg/da ve nadas 
sonrası 681 kg/da ile en düşük verimi tespit edilmiştir. Farklı azot uygulamalarında, aspir 
sonrası buğday verimi kontrolde 270 kg/da, %12.91 protein oranı ve 15 kg N/da uygulamasında 
547 kg/da verim ve %13.91 tane protein oranı belirlenmiştir. Nadas sonrası buğday verimleri 
ise kontrolde ortalama verim 773 kg/da, tane protein oranı %11.40 ve 15 kg N/da 
uygulamasında 797 kg/da verim, %12.10 tane protein oranı saptanmıştır. Bu değerlendirmelere 
göre;  aspir sonrası azot uygulamaları verimde % 102 ve tane protein oranında %8 artmıştır. 
Nadas sonrası verimde %3 ve tane protein oranında ise %6 artış olduğu bulunmuştur.  Sonuç 
olarak artan azot dozu ile birlikte aspir sonrasında buğday verimleri istatistiki olarak önemli 
oranda artış olurken, nadas sonrasında verim artışının istatistiki olarak önemsiz olduğu 
görülmüştür. Zadoks 71 (tane doldurma dönemi) buğday gelişme döneminde, aspir sonrası 
alandan ölçülen NDVI değerleri ile tane verimi (R2=0.908**) ve tane protein oranı arasında 
(R2=0.574**) (n=24) doğrusal ilişki belirlenmiştir. Nadas sonrası alandan ölçülen NDVI 
değerleri ile tane verimi (R2=0.253*) ve tane protein oranı arasında  (R2=Ö.D)  (n=24) ilişki 
tespit edilmiştir. Aynı dönem de aspir sonrası alanda CM1000 değerleri ile tane verimi 
(R2=0.769**) ve tane protein oranı arasında (R2=0.574**) (n=24) doğrusal ilişki belirlenirken 
Nadas sonrası alanda tane verimiyle (R2=0.405**) (n=24) ve tane protein oranıyla (R2=Ö.D) 
(n=24) düzeylerinde ilişkiler saptanmıştır. Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Ziraat fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Ercan Yücel’e ait yüksek 
lisans çalışmasından alınan veriler ile desteklenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler— Ön bitki; Buğday verimi; NDVI; CM; Protein; Azot dozu  
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ABSTRACT 

This research was carried out in the of the production period of 2021-2022, in the 
experimental area of the Eskişehir Transition Zone Agricultural Research Institute Central, 
wheat crop rotation (wheat-safflower and Wheat- Fallow) in rainfed conditions. The aim of this 
study was to investigate the effects on the wheat yield and grain protein on after of safflower 
and fallow on the nitrogen applications. The research was conducted in Factorial experimental 
design in Random Blocks with six different nitrogen fertilizer doses (0, 3, 6, 9, 12 and 15 kg./N 
da-1) and 4 winter bread wheat varieties (Aksungur, Beyhan, Karaduman and Ramisbey) was 
carried out recursively. 

Chlorophyll was measured with NDVI (normalized vegetation index difference) and 
CM1000 optical sensor at different growth stages of wheat. 

When evaluated in terms of yield and grain protein ratio of 4 different genotypes; While 
Karaduman variety was 438 kg/da on average after safflower, the highest yield was obtained at 
841 kg/da after fallow. On the other hand, Aksungur cultivar had the lowest yield with an 
average of 389 kg/da after safflower and 681 kg/da after fallow. In different nitrogen 
applications, wheat yield after safflower was determined as 270 kg/da, protein rate of 12.91% 
in control, and 547 kg/da yield and 13.91% grain protein rate in 15 kg N/da application. Wheat 
yields after fallow were determined as 773 kg/da, grain protein rate of 11.40% in control, and 
797 kg/da yield and 12.10% grain protein rate in 15 kg N/da application. According to these 
evaluations; Nitrogen applications after safflower increased yield by 102% and grain protein 
rate by 8%. It was found that there was a 3% increase in yield and a 6% increase in grain protein 
rate after fallow. As a result, with the increasing nitrogen dose, while the wheat yields increased 
statistically significantly after safflower, it was seen that the increase in yield was statistically 
nonsignificant after fallow. 

A linear relationship was determined between NDVI values measured from the field after 
safflower and grain yield (R2=0.908**) and grain protein ratio (R2=0.574**) (n=24) in the 
Zadoks 71 (grain filling period) wheat stage development period.  A correlation was found 
between NDVI values measured from the post fallow area and grain yield (R2=0.253*) and 
grain protein ratio (R2=N.S) (n=24) in the same period, a linear relationship was determined 
between CM1000 values and grain yield (R2=0.769**) and grain protein ratio (R2=0.574**) 
(n=24) in the post-safflower area, while a linear relationship was determined with grain yield 
(R2=0.405**) in the post-fallow area. (n=24) and grain protein ratio (R2=S.D) (n=24) levels 
were nonsignificant found. Bursa Uludag University, Institute of Science, Faculty of 
Agriculture, Field Crops Department was supported by the data obtained from the graduate 
study of Ercan Yucel. 

 
Keywords—Precrop; Wheat yield; NDVI; CM; Protein; Nitrogen dose 
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ÖZET 
21. yüzyılda meydana gelen en önemli gelişmeler arasında yer alan internet ağı, iletişim 

teknolojilerinin dijital dönüşümünü hızlandırmıştır. Dijital platformlar, kullanıcıların 
birbirleriyle iletişim kurmalarına imkân sunarken aynı zamanda bireylerin kendi fikirlerini de 
ifade edebildiği sanal ortamları meydana getirmiştir. Günümüzde bireyler gündelik 
yaşamlarında meydana gelen gelişmelere yönelik olarak duygu ve düşüncelerini dijital 
ortamlarda paylaşabilmektedirler. Büyük veriyi meydana getiren bu tür paylaşımlar güncel 
gelişmelere bağlı olarak kimi durumlarda bir kurum veya organizasyona yönelik olarak da 
yapılabilmektedir. Söz konusu içerikleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları aynı zamanda 
kurum ve işletmelerin dijital platformlardaki hedef kitleleri olup hedef kitlenin sosyal medya 
platformlarındaki paylaşımları dijital halkla ilişkiler faaliyetleri açısından da önem 
taşımaktadır. Günümüzde hedef kitlenin dijital platformlardaki içerik paylaşımlarına ilişkin 
olarak yapay zekâya dayalı yazılımlar aracılığıyla duygu analizi yapılabilmektedir. İnsan 
gücüne dayalı olarak yapılması oldukça uzun zaman alabilecek olan bu işlem günümüzde yapay 
zekaya dayalı algoritmalar aracılığıyla çok kısa sürelerde gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlar, 
yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin olarak hedef kitlenin tutumunu anlık olarak takip 
edebilmektedir. Buna bağlı olarak hedef kitlenin kuruma yönelik tutumunda meydana gelen 
değişiklikler anlık olarak gözlemlenebilmektedir. Bu açıdan duygu analizi dijital halkla ilişkiler 
faaliyetlerinin ölçümlenmesine imkân sunan önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada duygu analizi yazılımı aracılığıyla Turkcell mobil operatör şirketine yönelik 
olarak sosyal medya kullanıcılarının yapmış olduğu paylaşımlar ele alınmıştır.  21-28 Şubat 
2022 tarihleri arasında paylaşılmış olan içerikleri ele alan bu çalışmada analiz edilen içeriklerin 
% 6.6’sı olumlu olarak belirlenirken %61.6’sı olumsuz ve %31.8’i ise nötr olarak belirlenmiştir. 
Elde edilen sonuçlara bağlı olarak söz konusu dönemde kuruma yönelik memnuniyetsizliğin 
daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Memnuniyetsizliğe ilişkin olarak yapılmış olan 
paylaşımların daha çok mobil iletişim ve internet ağındaki yetersizliklere ilişkin olduğu ve bu 
durumda 6 Şubat 2022 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem doğal afetinin de etkili 
olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dijital halkla ilişkiler, duygu analizi, ölçümleme 

 
ABSTRACT 

The internet network, which is among the most important developments in the 21st century, 
has accelerated the digital transformation of communication technologies. Digital platforms 
have created virtual environments where individuals can express their own ideas at the same 
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time as providing an opportunity for users to communicate with each other. Today, individuals 
can share their feelings and thoughts about developments in their daily lives through digital 
platforms. Such shares, which constitute big data, may sometimes include posts made by social 
media users for an institution or organization. Social media users who make these posts are also 
the target audiences of institutions and businesses on digital platforms. For this reason, the 
shares of the target audience on social media platforms are also important in terms of digital 
public relations activities. Today, sentiment analysis can be done through artificial intelligence-
based software regarding the content sharing of the target audience on digital platforms. This 
process, which can take a long time to be done based on human power, can be carried out in 
very short times today through algorithms based on artificial intelligence software. Institutions 
can instantly monitor the attitude of the target audience regarding the activities they carry out. 
Institutions can instantly monitor the attitude of the target audience regarding the activities they 
carry out. Accordingly, changes in the attitude of the target audience towards the institution can 
be observed instantly. In this respect, sentiment analysis emerges as an important tool that 
enables the measurement of digital public relations activities. 

In this study, social media posts about Turkcell mobile operator company are discussed 
through artificial intelligence-based sentiment analysis software. According to this study, which 
deals with the shares between February 21-28, 2022, 6.6% of the shares were determined as 
positive, 61.6% as negative and 31.8% as neutral. Depending on the results obtained, it was 
observed that dissatisfaction with the institution was higher in the said period. It has been 
determined that the posts about dissatisfaction are mostly related to the inadequacies in mobile 
communication and internet network, and in this case, the earthquake natural disaster that 
occurred in our country on February 6, 2022 was also effective. 
 
Keywords- Digital public relations, sentiment analysis, measurement 
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ÖZET 

Kompozit malzemeler, iki veya daha fazla bileşenin istenilen özellikleri sağlaması adına 
belirli boyutlarda bir araya getirilerek elde edilen malzemeye verilen tanımdır. Fransızca 
kökenli bir isimdir. Kompozit malzemelerin ilk örneklerine antik çağlarda rastlamak 
mümkündür. İnsanoğlu, doğal lifler ekleyerek mukavemetini arttırdığı malzemeleri barınma 
ihtiyacını karşılamak için tasarladığı evlerde kullanmıştır. Daha sonrasında bazı medeniyetler 
savaş ekipmanı olarak kenevir gibi doğal lifleri ağaç reçineleriyle birleştirerek zırh, miğfer gibi 
ürünler tasarlamışlardır. 1930’lu yıllarda ise bir Amerikan firması, cam elyafını yalıtım 
malzemelerinde kullanarak geliştirmiştir. İkinci dünya savaşı sonrası kompozit malzemeler, 
taşıt endüstrisinde kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde birçok endüstri dalında kullanımı 
bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise elde edilen kompozit malzemenin daha az materyal 
kullanılarak daha iyi performans özellikleri sağlamasıdır. Fakat her malzeme gibi kompozit 
malzemelerinde önemli avantajları ve dezavantajları söz konusudur. Avantajları; hafiflik, 
yüksek mukavemet, estetik bir yüzey görünümü, tasarım esnekliği, boyutsal stabilitedir. 
Dezavantajları ise; üretim aşamasında maliyetinin yüksek olması, geri dönüşüm prosesinin 
zorluğu ve işleme güçlükleridir.  

Kompozit malzemeler temel olarak dolgu malzemesi, gerek görülmesi halinde renklendirici, 
takviye malzemesi ve matriks reçine bileşenlerinden oluşmaktadır. Pigmentler renklendirici 
grubuna girmektedir. Takviye malzemeleri olarak lifler, iplikler, keçeler UD filmler, dokuma 
kumaşlar, örme yapılar veya dokusuz yüzeyler kullanılır. Takviye malzemeleri form olarak lif, 
tabaka, parçacık ve hibrit olarak sınıflandırılır. Matriks reçine olarak ise, epoksi, polyester, 
polietilen, poliamid gibi maddeler bulunmaktadır. Kompozit malzeme türleri metal matriks, 
polimer, seramik ve sandviç olmak üzere dört ana grupta incelenir. Üretim yöntemleri de 
oldukça geniştir. Elle yatırma, püskürtme, iplik sarma, otoklav ile pişirme, vakum paketleme, 
vakum destekli reçine infüzyon bu yöntemlerden bazılarıdır. İstenilen performans özelliğine ve 
uygulama alanına göre bu bileşenlerin türleri ve üretim yöntemleri değişebilir. 

Kompozit malzemelerin uygulama alanları; havacılık, uzay, askeri, denizcilik, tarım, 
otomotiv, ev aletleri, elektronik eşyalar, inşaat ve yapı uygulamaları olarak sınıflandırılır. 
Askeri endüstride balistik koruyucu panel, miğfer, sahil koruma botu, planör yapılarında 
kullanımı bulunmaktadır. Havacılık ve uzay endüstrisinde uçak, roket, helikopter, uydu gibi 
yapılarda kompozitlere sıklıkla rastlanmaktadır. Günümüz uçaklarının mekanik yapısında 
%50’den daha fazla karbon ve cam elyaf takviyeli kompozitler kullanılmaktadır. Otomotiv ve 
taşımacılık endüstrisinde ise emniyet kemeri, yan paneller, gövde panelleri, komyonet kasası, 
araç kapısı, kaporta parçaları, tampon ve çamurluklarda kompozit malzemelere rastlamak 
mümkündür. Otomobil firmaları kenaf lifi takviyesi ve poliüretan matriksi kullanarak araç iç 
kapı paneli tasarlamıştır. Mercedes markasının A sınıfı araçlarında muz ve keten lif takviyesi 
ile polietilen matriksini kullanarak araç emniyet kemerleri üretilmektedir.  
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Özellikle taşımacılık ve havacılık endüstrisinde kompozit malzemelerin kullanımının 
yaygınlaşmasındaki temel etken aynı performans özelliklerini daha hafif malzeme ile 
gerçekleştirilmesine olanak tanımasıdır. Kompozit malzemelerin sağladığı hafiflik aracın 
benzin tüketiminin azalmasını sağlamaktadır. Hem maddi hem de çevresel yük açısından 
tasarruf sağlaması kompozit malzemeler hakkında yapılan çalışmaların gün geçtikçe 
derinleşmesine imkan tanımıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kompozit, Lif,  
 

ABSTRACT 

Composite materials are described as material obtained by combining two or more 
components in certain dimensions to provide the desired properties. It is a name of French 
origin. It is possible to come across the first examples of composite materials in ancient times. 
Human beings have used materials that increase their strength by adding natural fibers to the 
houses they have designed to meet the need for housing. Later, some civilizations designed 
products such as armor and helmets by combining natural fibers such as hemp with tree resins 
as combat equipment. in the 1930s, an American company developed glass fiber by using it in 
insulation materials. After the second world war, composite materials began to be used in the 
vehicle industry. Today, it is used in many branches of industry. The main reason for this is that 
the resulting composite material provides better performance characteristics by using less 
material. But like any material, composite materials have there are important advantages and 
disadvantages.  Advantages; it is lightweight, has high strength, has an aesthetic surface 
appearance, design flexibility, and dimensional stability. The disadvantages are; the high cost 
at the production stage, the difficulty of the recycling process, and the processing difficulties. 

Composite materials are mainly composed of filling material, coloring agent, reinforcement 
material, and matrix resin components if necessary. Pigments fall into the coloring group. 
Fibers, yarns, felts, UD films, woven fabrics, knitted structures, or non-woven surfaces are used 
as reinforcement materials. Reinforcement materials are classified as fiber, layer, particle, and 
hybrid in form. As for matrix resin, there are substances such as epoxy, polyester, polyethylene, 
and polyamide. Composite material types are examined in four main groups metal matrix, 
polymer, ceramic, and sandwich. The production methods are also quite extensive. Manual 
depositing, spraying, yarn winding, autoclave cooking, vacuum packaging, and vacuum-
assisted resin infusion are some of these methods. These components' types and production 
methods may vary depending on the desired performance characteristics and application area. 

The application areas of composite materials are classified as aviation, aerospace, military, 
marine, agriculture, automotive, household appliances, electronic goods, construction, and 
building applications. In the military industry, it is used in ballistic protective panels, helmets, 
coast guard boats, and glider structures. Composites are often found in structures such as 
airplanes, rockets, helicopters, and satellites in the aerospace industry. Nowadays, more than 
50% carbon and glass fiber reinforced composites are used in mechanical structure of planes.In 
the automotive and transportation industry, it is possible to find composite materials on seat 
belts, side panels, body panels, truck haulage, car doors, parts of bodyshell, bumpers, and 
fenders. Automotive companies have designed the interior door panels of the vehicle using 
ambary hemp fiber reinforcement and polyurethane matrix in some models. In A-class vehicles 
of Mercedes brand have produced car seat belts using banana and linen fiber reinforcement and 
polyethylene matrix.  

The main factor in the widespread use of composite materials, especially in the transportation 
and aviation industry, is that lighter materials allow the same performance characteristics to be 
realized. The lightness provided by composite materials reduces the vehicle's gasoline 
consumption. The fact that it provides savings in terms of material and environmental load has 
allowed the studies on composite materials to deepen daily. 

Keywords: Composite, Fiber 
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ABSTRACT 

In accordance with the International Labor Organization (ILO) and the World Health 
Organization (OMS), occupational health is the physical, mental and social well-being of 
workers in any occupation they perform through the prevention of accidents and diseases, risk 
control and adaptation of the work to the worker to avoid occupational diseases such as: 
discomfort, disorders of musculoskeletal injuries In order to prevent occupational diseases that 
may initially manifest as musculoskeletal discomfort, at the national level there is Law No. 
29783, Law on Occupational Safety and Health, which refers that managers must take preventive 
measures and corrective measures necessary to eliminate or control the risks associated with the 
worker, and to prevent occupational diseases such as: discomfort, musculoskeletal disorders, 
musculoskeletal injuries. 29783, Occupational Safety and Health Law, which states that 
managers must adopt the necessary preventive and corrective measures to eliminate or control 
the risks associated with the worker. Likewise, the Regulation of Law No. 29783 states that 
hazards must be identified and risks must be evaluated. Risks of the work environment. Risk 
assessment can be performed through the monitoring of dysergonomic risks. Therefore, the 
objective of the work is to reduce the level of postural risk in office workers of a property security 
company through the implementation of an Ergonomics Program. This study is an applied 
research due to the manipulation or intervention in the variable postural risk by applying action 
measures through the ergonomics program, the level of research is explanatory to find the causes 
of the risk levels presented by the office workers and the experimental design is longitudinal 
since it is to examine the level of postural risk repeatedly over a period of time in the same office 
workers to determine the changes. The technique used to collect data from all office workers is 
the interview and the instrument used is a checklist of appropriate posture and office equipment 
in office workers based on the Peruvian standard "Basic Ergonomics Standard and Dysergonomic 
Risk Assessment Procedure". Likewise, the method used in the data analysis is the Rapid Office 
Strain Assessment Method or also called ROSA Method. As findings in the initial dysergonomic 
risk assessment, before the ergonomic intervention of the total number of workers studied, it was 
determined that more than half, fifty-two percent, presented a very high risk, also more than a 
quarter, twenty-nine percent, presented a high risk, After the ergonomic intervention based on 
the distribution of office equipment according to the Action Level of the ROSA method and 
awareness of proper posture through training, posters and active breaks, it was achieved in the 
evaluation of dysergonomic risks that no office worker presented a very high risk, also the high 
risk decreased by almost ten percent, resulting in an increase of almost sixty-two percent of the 
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improvable risk. In this work it was concluded that the implementation of the ergonomics 
program to reduce the levels of postural risk has been effective, which has allowed a great 
decrease in the postural risk in the office workers studied initially with very high- and high-risk 
levels, as well as a continuous improvement in the adoption of adequate postures was obtained 
as a result. 

 
Keywords—Ergonomics program; Risk level; Office worker; ROSA Method 
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ABSTRACT 

Due to their inherent nature, many uncertainties, complexities, and risks occur in 
construction sites threatening time, cost, and quality performance of the projects. Additionally, 
productivity rates are usually lower in construction projects, more so than other sectors. Hence, 
predicting time-related, quality-related, cost-related, and productivity-related issues before their 
occurrence can add significant value to the overall performance of construction projects. With 
the advancements and improvements in prediction models, i.e., artificial intelligence 
techniques, issues that will be encountered in construction projects can be efficiently and 
proactively predicted. This study aims at prioritizing the barriers to the application of artificial 
intelligence methods in building construction projects. Barriers were determined by a 
comprehensive literature review and expert opinions. In the next step, the fuzzy technique for 
order of preference by the similarity-to-ideal-solution (TOPSIS) method was used to assess the 
identified barriers. According to the analysis results, (1) lack of data to perform reliable 
predictions, (2) poor quality of the collected data, (3) lack of skilled personnel to develop 
prediction models, and (4) lack of demand from heads and senior management staff, were 
identified as the most critical barriers. Hence, construction companies should employ skilled 
personnel and pay attention to collect data without compromising its quality, with the help of 
top management staff. Overall, this study aims to bring the need for prediction models in 
construction to the forefront and addresses the key barriers to applying the artificial intelligence 
techniques. 
 
Keywords- Technology in construction, Fuzzy TOPSIS, Artificial intelligence, Building 
construction, Multi-criteria decision-making 

 
ÖZET 

Şantiyelerde projelerin zaman, maliyet ve kalite performansını tehdit eden birçok belirsizlik, 
karmaşıklık ve risk ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, inşaat projelerinde verimlilik oranları 
da genellikle diğer sektörlere göre daha düşük kalmaktadır. Dolayısıyla, zamanla ilgili, kaliteyle 
ilgili, maliyetle ilgili ve verimlilikle ilgili konuları henüz karşılaşılmadan önce tahmin etmek, 
inşaat projelerinin genel performansına önemli katkılar sağlayabilmektedir. Tahmin 
modellerindeki, diğer bir ifade ile yapay zeka tekniklerindeki ilerlemeler ve iyileştirmeler ile 
inşaat projelerinde karşılaşılabilecek sorunlar verimli ve proaktif bir şekilde tahmin 
edilebilmektedir. Bu çalışma, yapay zeka yöntemlerinin bina inşaat projelerinde 
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uygulanmasının önündeki engellerin önceliklendirilmesini amaçlamaktadır. Kapsamlı bir 
literatür taraması ve uzman görüşleri alınarak yapay zeka yöntemlerinin bina inşaat projelerinde 
uygulanmasının önündeki engeller belirlenmiştir. Bir sonraki adımda, belirlenen engelleri 
değerlendirmek için bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, (1) 
güvenilir tahminler yapmak için veri eksikliği, (2) toplanan verilerin kalitesiz olması, (3) tahmin 
modelleri geliştirmek için kalifiye personel eksikliği ve (4) müdürlerden ve üst düzey 
yöneticilerden bu yönde talep gelmemesi, en kritik engeller olarak belirlenmiştir. Bu nedenle 
inşaat firmaları ilgili konuda kalifiye personel çalıştırmalı ve üst yönetim kadrosunun da 
yardımıyla ilgili verileri kalitesinden ödün vermeden toplamaya özen göstermelidir. Genel 
olarak bu çalışma, inşaat projelerinde tahmin modellerine olan ihtiyacı ön plana çıkarmayı ve 
yapay zeka tekniklerinin projelerde uygulanabilmesinin önündeki engellere ışık tutmayı 
amaçlamaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler—İnşaatta teknoloji; Bulanık TOPSIS; Yapay zeka; Bina inşaatı; Çok 
kriterli karar verme 
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ÖZET 

Rüzgar enerjisi yenilenebilir, kar elde edilebilir ve temiz bir enerji sistemi olduğu için son 
yıllarda bu enerji sistemine yatırım dünya genelinde hızlı bir ivme kazanmıştır. Türkiye’de 
rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içindeki oranı son 10 yılda %4’ten %11’e çıkmıştır. 
Rüzgar enerjisinin olumlu bir çok etkisine karşın santrallerin faydalı ömürlerinin sonuna 
yaklaşılmasından dolayı ortaya çıkacak olan atık miktarları çevresel açıdan bir tehdit 
oluşturabilmektedir. Özellikle, kompozit yapıdaki ve hem ağırlık hem de hacimsel olarak ciddi 
büyüklükteki rüzgar türbin kanat atıklarının rüzgar enerjisinin çevreci imajına zarar verebilme 
tehlikesi bulunmaktadır. Bu çalışmada literatürde öne çıkan kanat atıklarının bertaraf 
yöntemlerinin en uygununu yakın zamanda ömrünü tamamlayacak rüzgar türbinleri için seçilen 
bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemiyle saptamak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik 
olarak Bulanık TOPSİS yöntemi uygulanmıştır. Bu tercihin sebebi alternatiflerin ve kriterlerin 
değişmesi ve sayısının çokluğu durumunda Bulanık TOPSİS yönteminin daha iyi performans 
göstermesidir. Çalışmada Bulanık TOPSIS’in uygulanabilmesi için katı atık yönetimi 
konusunda uzman olan 5 kişiye konuyla alakalı kriterlerin değerlendirilebilmesine yönelik bir 
anket çalışması yapılmıştır. Çalışma için ömrünü tamamlamaya yakın olan Bandırma 
bölgesindeki bir rüzgar enerji santrali (RES) örnek olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışma 
sonucunda rüzgar türbini kanat atıklarının bertaraf yöntemlerinin uygunluk sıralaması sırasıyla 
sanat yapılarında kullanımı, beton içerisinde değerlendirme, çimento fabrikalarında enerji 
eldesi ve katı atık depolama sahalarında depolama olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın kamu 
karar vericileri ve rüzgar santral işletmelerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Bandırma, Rüzgar Enerji Sistemleri, Kanat Atıkları, Bulanık TOPSIS 
 

ABSTRACT 

Since wind energy is a renewable, profitable and clean energy system, investment in this 
energy system has gained momentum worldwide in recent years. The rate of wind energy in 
total installed power in Turkey has increased from 4% to 11% in the last 10 years. Despite the 
many positive effects of wind energy, the amount of waste that will arise due to the approaching 
the end of the useful life of the power plants can pose an environmental threat. In particular, 
there is a danger of damaging the environmental image of wind energy by wind turbine blade 
wastes, which are in composite structure and are of serious size both in terms of weight and 
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volume. In this study, it is aimed to determine the most appropriate method of disposal of blade 
waste, which is prominent in the literature, with a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
method selected for wind turbines that will expire in the near future. For this purpose, the Fuzzy 
TOPSIS method was applied. The reason for this preference is that the Fuzzy TOPSIS method 
performs better when the alternatives and criteria are changed and the number of them is large. 
In order to implement Fuzzy TOPSIS in the study, a questionnaire study was conducted with 5 
experts in solid waste management to evaluate the relevant criteria. For the study, a wind power 
plant (RES) in Bandırma region, which is close to the end of its life, is taken as an example. As 
a result of the study, the order of suitability of the disposal methods of wind turbine blade wastes 
was found to be used in art structures, evaluation in concrete, energy production in cement 
factories and disposal in landfills, respectively. It is thought that this study will benefit public 
decision makers and wind farm operators. 
 
Keywords- Bandırma, Wind Energy Systems, Blade waste, Fuzzy TOPSIS 
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ÖZET 

Hekzagonal bor nitrür (hBN), özellikle son yıllarda sahip olduğu benzersiz kimyasal ve 
fiziksel özellikler nedeni ile geniş bir uygulama alanı bulmaktadır ve sentezlenmesi üzerine 
araştırmalar artmıştır. Bu çalışmada, azot atmosferinde üre ve borik asit kullanılarak hBN 
tozları sentezlenmiş, farklı ısıl işlem sıcaklık ve sürelerinin etkisi incelenmiştir. Literatürde 
üre ve borik asidin reaksiyonu sonucunda amorf BN oluşum sıcaklığı 8500C olarak 
bildirilmektedir. Fakat bunun yanı sıra BN'nin 6000C'de sentezlendiğini gösteren çalışmada 
mevcuttur. Çalışmada hBN sentezinde kullanılan hammaddelerin bozunmasını ve 
reaksiyonlarını anlamak için düşük sıcaklıklarda bir ve iki aşamalı ısıl işlem basamakları 
uygulanarak son aşamada 8500C ve 12000C’de iki farklı sıcaklıkta ısıl işlem uygulanarak 
sentezlenmiştir. Bu sıcaklıklarda ısıl işlem bekleme süreleri 4-10 saat aralığında değiştirilerek 
hBN oluşumu belirlenmeye çalışılmıştır. Hegzagonal bor nitrür oluşumu X-ışını kırınımı 
(XRD) ile kanıtlanmıştır. hBN bağ yapılarını belirlemek için Fourier dönüşümlü kızılötesi 
spektrometresi (FT-IR) kullanılmıştır. Mikroyapı ve kimyasal analizler, enerji dağıtıcı bir x-
ışını probu (EDS) ile donatılmış bir taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 
incelenmiştir. Diferansiyel tarama kalorimetresi  (DSC) ile reaksiyon sıcaklıklarındaki 
değişimlerin etkileri belirlenmiştir. Sonuçlar, kristallin hBN'nin 8500C gibi düşük bir 
sıcaklıkta ve 1200°C'de oluştuğunu gösterdi. Isıl işlem basamak ve sürelerinin reaksiyonda 
etkin olduğu belirlenmiş ve mikron boyutta hBN plakaları ölçülmüştür. Sentezlenen hBN ileri 
uygulamalarda kullanım için önemli bir potansiyele sahiptir. 

 
Anahtar Kelimeler- hBN; Karakterizasyon; Sentez; Isıl işlem  
 

ABSTRACT 

Recently, hexagonal boron nitride has promised a wide range of applications due to its 
unique chemical and physical properties, and research on synthesis has increased. In this 
work, h-BN powders were synthesized using urea and boric acid in a nitrogen atmosphere, 
and the effect of different pre-heating temperatures and times was investigated. In the 
literature, the amorphous BN formation temperature has been reported as 8500C because of 
the reaction of urea and boric acid. In addition, a study showing that BN was synthesized at 
6000C is available in the literature. Especially to understand the decomposition and reactions 
of the precursor used in hBN was synthesized by applying heat treatment at 8500C and 
12000C temperatures in the final stage after a one and two-step heat treatment at low 
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temperatures. In these temperatures, the heat treatment waiting times were changed between 
4-10 h, and the formation of hBN was tried to be determined. The formation of hexagonal 
boron nitride was proved by X-ray diffraction (XRD). Fourier transform infrared 
spectrometry (FT-IR) was used to determine the hBN bond structures. Microstructure and 
chemical analyses were investigated using a scanning electron microscope (SEM) equipped 
with an energy-dispersive X-ray probe (EDS). The effects of changes in reaction temperatures 
were determined by differential scanning calorimetry (DSC). The results indicated that 
crystalline hBN has formed at a temperature of as low as 8500C and 12000C. It was 
determined that the heat treatment steps and times were effective in the reaction and micron-
size hBN flakes were measured. The synthesized hBN has a high potential to be used in 
advanced applications. 

 
Keywords- hBN; Characterization; Synthesis; Heat treatment 
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ÖZET 

Başlangıçta dünya savaşları ve sanayi devrimi sonucunda ortaya çıkan tahribatın 
giderilmesine bir çözüm olarak ortaya çıkan “kentsel dönüşüm” kavramı, kentlerde ortaya çıkan 
sorun ve ihtiyaçların karşılanmasında bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada 
günümüz kentsel dönüşüm uygulamalarını üç farklı örnekte inceleyerek fiziksel, ekonomik, 
sosyal, tasarım boyutları ve mevzuat yönüyle bir eleştirisini yapmak hedeflenmiştir. Ülkemizde 
uygulanan kentsel dönüşüm projeleri ve kentsel dönüşüme yönelik çıkarılan yasaların da 
uygulama aşamasında mekânda fiziksel, ekonomik, sosyal ve tasarım boyutlarıyla bir dönüşüm 
gerçekleşmesine yönelik olarak eksik kaldığı görülmektedir. Çalışma kapsamında incelenen 
Fikirtepe, Sulukule ve Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına bakıldığında her üç projede 
de dönüşüm süreci tamamlandığında hak sahipleri, yeni oluşan lüks yaşam alanlarına ulaşacak 
ekonomik düzeyde bulunmadıklarından alanı terk etmek zorunda kalmış, soylulaştırma 
meydana gelmiş ve kent içinde başka alanlara dağılmalarıyla saçaklanmalar ortaya çıkmıştır. 
Çalışma bulguları göstermiştir ki; Mevcut yasal mevzuat hak sahiplerinin bu türlü 
mağduriyetlerine karşı bir çözüm olmazken, Fikirtepede olduğu gibi 6306 sayılı yasa gereği 
riskli yapı alanı ilan edilen alanlarda, hak sahiplerinin 3’te 2’sinin muvafakati yeterli 
gösterildiğinden kentsel dönüşümde mutlak olması gereken katılım kavramının göz ardı 
edilmesine neden olduğu görülmüştür. Dayanağı 5366 sayılı yasa olan Tarlabaşı örneğinde ise 
alanda gayrimüslim yer sahiplerinden kalan, koruma altında olan birçok yapının ve yapılara ait 
detayların aslına uygun olarak yenilenmediği ve korunmadığı görülmüştür. Sur koruma bandı 
içinde yer alan, dayanağı 5366 sayılı yasa olan Sulukule örneğinde ise bölgedeki suriçi 
mahallesi kimliğini devam ettiren, tescilli yapıların ve parsel düzeninin korunduğu bir tasarım 
mantığıyla farklı bir yerleşim modeli getirmeden, modern mimari dil oluşturulmuştur. Sonuç 
olarak mevzuata yönelik yapılacak değişiklikler ve eklemelerle süreç güvence altına alınacak 
ve geleceğe yönelik fiziksel, sosyal, ekonomik ve tasarım anlamında yeterli, mağduriyetlerin 
en aza indirgendiği kentsel dönüşüm projeleri ile geleceğe hizmet eden alanlar kurgulanmış 
olacaktır. 
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ABSTRACT 

The concept of "urban transformation", which initially emerged as a solution to the 
destruction caused by the world wars and the industrial revolution, appears as a tool to meet the 
problems and needs that arise in cities. In the study, it is aimed to examine today's urban 
transformation applications in three different examples and to criticize them in terms of 
physical, economic, social design dimensions and legislation. It is seen that the urban 
transformation projects implemented in our country and the laws enacted for urban 
transformation are lacking in terms of realizing a transformation in the space with physical, 
economic, social design dimensions during the implementation phase. Considering the 
Fikirtepe, Sulukule, Tarlabaşı Urban Transformation Applications, which were examined 
within the scope of the study, when the transformation process was completed in all three 
projects, the beneficiaries had to leave the area because they were not at the economic level to 
reach the newly formed luxury living spaces, gentrification occurred and sprawls emerged due 
to their dispersal to other areas in the city. The study findings showed that; While the current 
legislation does not provide a solution to such grievances of the right holders, it is stated that in 
the areas declared as risky building areas, as in Fikirtepe, as per the law numbered 6306, the 
consent of two thirds of the right holders is deemed sufficient, causing the concept of 
participation, which must be absolute in urban transformation, to be ignored. has been seen. In 
the example of Tarlabaşı, the basis of which is the law numbered 5366, it has been observed 
that many structures and details of the structures remaining under protection and remaining 
from non-Muslim landlords in the area have not been renovated and preserved in accordance 
with their originality. In the example of Sulukule, which is located within the city wall 
protection band and based on the law numbered 5366, a modern architectural language has been 
created with a design logic that maintains the identity of the Suriçi neighborhood in the region 
and preserves the registered buildings and parcel layout, without introducing a different 
settlement model. As a result, the process will be secured with the amendments and additions 
to the legislation, and urban transformation projects that are sufficient in terms of physical, 
social, economic and design for the future, and where grievances are minimized, will be 
designed to serve the future. 
 
Keywords- Urban transformation; Fikirtepe; Tarlabaşı; Sulukule 
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ÖZET 

   Koruma, doğal, tarihi ya da kültürel değerleri bünyesinde barındıran alanların veya 
varlıkların korunarak, yaşatılarak, zarar verilmeden ve zarar verilmemesi için gerekli yasal ve 
yönetsel önlemlerin alınarak geleceğe aktarılmasıdır. Sahip oldukları doğaya, tarihe ve kültüre 
saygı toplumların kendisine ve gelecek nesillere olan saygısıdır. Bu sebeple koruma kavramı 
doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip alanların geleceğe aktarılması, sürdürülebilir olması 
için uyulması zorunlu bir eylem haline gelmiştir. 

 Bu çalışma doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan olan Sivas ili Gürün ilçesi Gökpınar 
Gölünün koruma kullanma ilişkisinin ulusal ve uluslararası çerçevede incelenip 
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde nadir görülen doğal akvaryum 
niteliğindeki Gökpınar Gölünün sürdürülebilirliği sağlanırken kente entegre edilmesi 
amaçlanmıştır. 

 Bu çalışma kapsamında yöntem olarak yasal yönetsel çerçeveler karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir.Değerlendirme yapılırken ulusal ve uluslararası kurum ve yönetmeliklerden 
yararlanılmıştır. Ülkemiz , doğa koruma konusunda uluslararası gelişmelere uyum sağlamaya  
çalışmaktadır. Bu bağlamda uluslararası antlaşmalara,sözleşmelere taraf olunmuş, kurumsal 
düzenlemeler yapılmıştır. Fakat ülkemizdeki koruma politikaları ve  uygulanma aşamaları 
yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.Artan nüfus ve iklim krizi gibi pek çok kent problemlerinin 
göz ardı edildiği politikalarımız, uygulama aşamasında koruma alanlarımızın olumsuz 
etkilenmesine sebep olmaktadır.Ülkemizde koruma politikalarının sürdürülebilir olmaması ve 
etkin uygulanmaması Gökpınar Gölünün koruma kullanma ilişkisini de riske 
atmaktadır.Çalışma sonucunda koruma alanlarına sürüdürülebilir ve etkin politikalarla 
müdahele edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.Koruma İmar planı yapılması  gereken 
alanların plan yapım süresi kısaltılarak gerekli analiz ve tespitleri hızla yapılarak uygulamaya 
koyulması gerekmektedir.Bu çalışmalar yapılırken  kamu ve sivil toplum gibi paydaşların 
arasında güçlü bir işbirliğinin hayata geçirilmesi şarttır. 

Ayrıca plan yapım süresince kurumlar arası etkili iletişim sağlanarak sürece katkı sağlanması 
önerilmiştir.Böylece koruma alanlarının geleceğe aktarılması sağlanıp kente entegre edilmiş 
olacaktır.Ayrıca doğal sit alanları sürdürülebilir hale getirilirken  özü de korunmuş olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler; Koruma, Sit , Doğal sit, Doğa Koruma, Gökpınar Gölü  
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ABSTRACT 

Conservation is the transfer of areas or assets that contain natural, historical or cultural values 
to the future by protecting them, keeping them alive, without harming them and taking the 
necessary legal and administrative measures to prevent harm. Respect for nature, history and 
culture is the respect of societies for themselves. For this reason, conservation has become a 
compulsory action to be followed in order to transfer areas with natural, cultural and historical 
values to the future. 

 This study was prepared in order to examine and evaluate the conservation-use relationship 
of Gökpınar Lake in Gürün district of Sivas province, which is a sensitive area to be strictly 
protected as a natural protected area, within the national and international framework. It is 
aimed to integrate Gökpınar Lake, which is a rare natural aquarium in our country, into the city 
while ensuring its sustainability. 

 Within the scope of this study, legal administrative frameworks have been evaluated 
comparatively as a method, and national and international institutions and regulations have been 
utilized during the evaluation. Our country is trying to adapt to international developments in 
nature conservation. In this context, international treaties and conventions have been signed and 
institutional arrangements have been made. However, it has been observed that the conservation 
policies and implementation stages in our country are inadequate. Our policies, which ignore 
many urban problems such as increasing population and climate crisis, cause our protected areas 
to be negatively affected during the implementation phase. The fact that conservation policies 
in our country are not sustainable and not implemented effectively puts the conservation-use 
relationship of Gökpınar Lake at risk. As a result of the study, it is revealed that the protected 
areas should be intervened with sustainable and effective policies.The areas that need to make 
a Conservation Zoning Plan should be implemented by shortening the plan making period and 
making the necessary analysis and determinations quickly.While carrying out these studies, it 
is essential to realize a strong cooperation between the public and civil society. 

In addition, it has been suggested to contribute to the process by ensuring effective 
communication between institutions during the plan-making process.Thus, the conservation 
areas will be transferred to the future and integrated into the city.In addition, the essence of 
natural protected areas will be preserved while making them sustainable. 

 
Keywords: Conservation, Site, Natural Protected, Nature Conservation, Gökpınar Lake 
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ABSTRACT 

Socioeconomic status is an essential concept to understand what a citizen's position in society 
is and based on that society can be divided into categories. To determine socioeconomic status, 
there are different factors: Education level, wealth, income level, occupation, and access to 
good nutrition some of these essential factors. The primary purpose of this study is based on 
the socioeconomic clustering of the districts in the province of Istanbul using machine learning 
methods. In this regard, the aim is to investigate whether the districts have socioeconomic 
similarities using existing data. For this purpose, population, average household size, number 
of hospitals, water consumption, domestic waste, number of public bread buffets, literacy 
number unknown, literate, illiterate, preschool, primary school, secondary school, housing sales 
amount, number of rail stations, number of vehicles data on districts, which are publicly 
available and shared by İstanbul Metropolitan Municipality website, is used for analysis.  

In order to analyze the variables and examine the districts from a socioeconomic point of 
view, the k-means method, which is an unsupervised learning technique, is used. In this learning 
type, there is no 𝑦 variable, namely the response variable, in the data set. The methods in this 
learning are often used to explain and inferences about data. In this context, one of the studies 
carried out under the title of unsupervised learning is clustering. The clustering is used for the 
aggregation of observation values with a similar characteristic structure. The k-means method 
is one of these methods. It is based on the division of the existing data set into a k set using the 
k parameter in the name of the method. According to the results, it is observed that the 
population variable is dominant in the existing data sets, and the districts are clustered according 
to this variable. When the population variable is removed, it is observed that similar clusters 
are obtained. One reason for this is that the population variable in the data set is associated with 
other variables. As a result, the socio-economic distinction of the districts in the existing studies 
could not be obtained with the current data set by using less number of clusters. As the number 
of clusters increased, on the other hand, it is observed that the districts in the clusters are similar 
to each other in related to the socio-economic structure. 

 
Keywords—Socio-economic Analysis, Machine Learning, Unsupervised Learning, Clustering 
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ÖZET 

Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye gündemine 1999 Marmara Depremi’nden sonra daha 
fazla yer almıştır. Bu projelerle ihtiyaçlara cevap veremeyen konut alanlarının fiziksel, sosyal, 
ekonomik boyutları dikkate alınarak dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Gerek akademik 
çalışmalarda gerekse de medyada kentsel dönüşüm projelerine itiraz eden kesimler 
bulunmaktadır. Türkiye’de kentsel dönüşüm adıyla uygulanan projelere dair temel itirazlar 
yerinde dönüşümün gerçekleştirilmemesi, sadece fiziksel yenilemenin hedef alınması, 
yerinden edilmeye bağlı mülksüzleştirme süreçlerinin açığa çıkması gibi farklı noktalarda 
yoğunlaşmaktadır. Nihayetinde kentsel dönüşüm projeleri mekânsal yapıyı salt fiziksel yapı 
olarak kavrama eğilimindedir. Bunun karşılığı olarak mekânı var eden insan ve bunun 
oluşturduğu toplumsal yapı uygulamalar esnasında ihmal edilebilmektedir. Bu çalışma, 
İstanbul’un Güngören İlçesine bağlı olan Tozkoparan Mahallesi’nde uygulanan kentsel 
dönüşüm projesini ele almaktadır. Tozkoparan, Güngören’in 11 mahallesinden biridir. 
Çalışmanın temel amacı Güngören’de 2020 yılında riskli olarak ilan edilen alana dair ön 
bulguların aktarılmasıdır. Bu kapsamda iki aşamalı bir süreç takip edilmiştir. İlk aşamada 
Tozkoparan’a dair yakın yıllarda yapılmış akademik çalışmalar derlenmiştir. Bu aşamada 
sosyoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık gibi farklı bilim dallarına mensup 
araştırmacıların proje alanına yönelik bulguları değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda projeye 
yönelik temel ortaklaşmalar, eleştiriler ve çıktılar derlenmiştir. Ayrıca çalışmalar MAXQDA 
2020 programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalışmalara yönelik kelime bulutu 
oluşturularak en fazla kullanılan kelimeler üzerinden çıkarımlar yapılmıştır. İkinci aşama ise 
iki farklı süreç üzerinden şekillendirilmiştir. Öncelikle toplamda 10.8 ha yönelik 20.04.2020 
tarihli riskli alan kararı ve Güngören Belediyesi’nin proje alanına yönelik alt ölçekli planları 
değerlendirilmiştir. Böylece alandaki fonksiyon değişiklikleri, yeni konut tasarımları gibi 
farklı noktalar çalışma kapsamında ele alınmıştır. Son olarak ise proje alanına yönelik saha 
araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yıkımı devan eden konutlar fotoğraflanmıştır.  
Bununla birlikte uygulama alanının son durumu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, 
projenin İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerindeki örneklerle benzer sorunsallıkları 
bünyesinde barındırdığını göstermektedir. Bunların başında yerinden edilme, ödeme 
zorlukları, alandaki olası sosyo-ekonomik farklılaşma gibi unsurlar gelmektedir. Ayrıca proje 
alanına yönelik akademik araştırmalar da bu negatif etkilerde ortaklaşmaktadır. Buna karşılık 
projenin 1.etabında konutların yapımı tamamlanmıştır. Bu durum konut dokusunun 
yenilenmesi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir.  Kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul 
gibi olası deprem gerçekliği ile yaşayan bir kent için kaçınılmazdır. Fakat gerek Güngören 
gerekse de diğer ilçeler içindeki mikro uygulamalar mekânsal ve toplumsal yapı üzerinde 
kırılganlıklar yaratmaktadır. Özellikle 6 Şubat 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri 
sonrasında kentsel dönüşüm projeleri adını daha fazla duyuracaktır. Sürecin bundan sonraki 
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kısmında ortak katılım fonlarının oluşturulması, devlet desteklerinin artırılması, mikro 
dönüşümler yerine bütüncül dönüşümlerin teşvik edilmesi, planlama ve uygulama süreçlerine 
dair tüm aktörlerin etkin katılımı ise bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler—Kentsel Dönüşüm Projeleri; Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi; 
Güngören, İstanbul 
 

ABSTRACT 

Urban regeneration projects take place in the agendum of Turkey more after the 1999 
Marmara Earthquake. It is aimed to transform the housing areas that is not enough for 
residents needs taking into account their physical, social and economic dimensions. However, 
it is clear that there are different actors reject to urban regeneration projects both in academic 
studies and in the media. The main objections to the projects implemented under the name of 
urban regeneration in Turkey are concentrated on different points such as not in situ 
transformation, targeting only physical renewal, and revealing dispossession processes due to 
displacement. Ultimately, urban regeneration projects tend to comprehend spatial structure as 
just physical structure. In return for this, the human who creates the space and the social 
structure can be neglected during the practices. This study focus on the urban regeneration 
project implemented in Tozkoparan neighborhood of Güngören district of Istanbul. 
Tozkoparan is one of the 11 neighborhoods of Gungoren. The main purpose of the study is to 
explain the pre -findings of the area declared as risky in 2020 in Güngören. In this context, a 
two-stage process was followed. In the first stage, academic studies were compiled on 
Tozkoparan in recent years. At this stage, the findings of researchers from different 
disciplines were evaluated such as sociology, city and regional planning, and architecture 
regarding the project area. In these studies, the main partnerships, criticisms and outputs of 
the project were compiled. In addition, studies were analysed through the MAXQDA 2020. In 
this context, inferences were made on the most used words by creating a word cloud for the 
studies. The second stage was formed through two different processes. First of all, the risky 
area decision dated 20.04.2020 for a total area of 10.8 ha and the sub-scale plans of Gungoren 
Municipality for the project area were evaluated. Thus, different points such as function 
changes in the area and new housing designs are discussed within the scope of the study. 
Finally, field studies were accomplished for the project area. In this context, the photographs 
of the demolished houses are the documented thereby the latest situation of the application 
area have been determined. The findings reveal that the project contains similar problematics 
with the examples in Istanbul and other cities of Turkey. It comprises same factors such as 
displacement, payment difficulties and possible socio-economic differentiation in the field. In 
addition, academic searches on the project area also shares these negative effects. On the other 
hand, the construction of the houses was completed in the 1st stage of the project. This 
situation can be evaluated positively in terms of the renewal of the residential texture. Urban 
regeneration projects are inevitable for a city like İstanbul that lives with the reality of 
possible earthquakes. However, micro applications both in Gungoren and other districts create 
vulnerabilities on the spatial and social structure. Urban regeneration projects will make their 
name heard more after the Gaziantep-Kahramanmaras earthquakes on 6th February 2023. It is 
necessary to create joint participation funds, increase government support, encourage holistic 
transformations instead of micro transformations and active participation of all actors in the 
planning and implementation in the next part of processes. 
 
Keywords- Urban Regeneration Projects, Tozkoparan, Gungoren Urban Regeneration 
Project, İstanbul       
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ÖZET 

Dünyada su kaynakları hızlı bir şekilde azalmaktadır. Öte yandan bir şekilde arıtılmadan 
alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalmakta olan su kaynaklarının 
kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle mevcut su kaynaklarının kirletilmemesi, su 
kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için atık suların arıtılması 
gereklidir. Özellikle sanayileşme ve kentleşme ile birlikte atık suların merkezi atık su arıtma 
sistemlerinde arıtılması su kaynaklarının korunması için ihtiyaç haline gelmiş ve çevre 
mevzuatlarına göre zorunlu hale gelmiştir. Atık suları çevre ortamına deşarjında klasik olarak 
karbonlu maddelerin kontrolü düşünülmüş yakın zamanlara kadar sadece organik madde 
giderimi (KOİ, BOİ5) yeterli görülmüştür. Son 30-40 yıldır su kaynaklarının korunmasının daha 
sıkı bir şekilde yapılması amaçlanmış, özellikle ötrofikasyona bağlı su kalitesi problemlerinin 
önüne geçilmesi için atık sularda organik madde gideriminin yanında N ve P parametrelerinin 
kontrolü de gerekli olmaya başlamıştır.  N ve P giderimi yapılabilecek şekilde mevcut sadece 
karbon oksidasyonu yapan arıtım sistemlerinin modifikasyonu ya da yeni yapılan arıtma 
sistemlerinin kompakt olması için bilim insanları yeni arayışlar içerisindedir.  1994 yılından, 
gelişmiş sabit biyofilm aktif çamur (GFAÇ) (integrated fixed-film activated sludge) (IFAS) 
teknolojisi, küçük ve kırsal topluluklar için sürdürülebilir bir çözüm sağlayabilen etkin bir 
seçenek olarak ortaya çıkmıştır. IFAS sistemi, biyoreaktörlerde biyokütlenin reaktöre ilave 
edilen özel taşıyıcılar üzerinde çoğaldığı bağlı büyüme ve süspanse büyüme ile biyokütle 
derişiminin artırıldığı ve her iki büyümenin avantajlarının kullanıldığı entegre bir sistemdir. Bu 
gelişmiş sistemle atık sularda kompakt biyokütle ile eş zamanlı olarak karbon, azot ve fosfor 
gideriminin mümkün olduğuna işaret edilmiştir.  

Bu çalışmada mevcut klasik aktif çamur sistemlerinin modifikasyonuna imkân verecek yada 
doğrudan uygulanabilecek karbon azot ve fosfor giderimi yapabilecek IFAS reaktör uygulaması 
laboratuvar ölçekli bir reaktörde çalışılmıştır.  

Laboratuvar ölçekli reaktör 1,5 L havalandırma ve 0,80 L çöktürme kısmından oluşan ve 
arada alt kısmı 2 cm boşluk olan delikli levhadan oluşan tek tank olarak tasarlanmıştır. 
Havalandırma bölmesine üzerinde biyofilm gelişimini mümkün kılacak ticari K1 destek 
materyali %20 doluluk oranında yerleştirilmiştir. Reaktörün kararlı bir şekilde işletilmesi için 
giriş atıksuyu olarak orta kirlilikte evsel atık suyun karakterizasyonu dikkate alınarak sentetik 
olarak hazırlanmıştır. Atık suyun bileşimi Glikoz KOİ 508 mg/L, organik-N 15mg/L ve NH4-
N 35 mg/L olmak üzere toplam azot (TN) 50mg/L, toplam P (TP) 15mg/L olacak şekilde 
C6H12O6, CH4N2O, NH4Cl, KH2PO4 kimyasallarından gerekli olan miktarlar ilave edilmiştir. 
Mikroorganizmaların gelişimi için gerekli olan diğer iz elementlerin ise çeşme suyundan 
sağlandığı kabul edilmiştir. 
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Reaktör klasik tam karışımlı aktif çamur için tipik işletme şartlarında çalıştırılması 
amaçlanmıştır.  Çalışmalar boyunca reaktörde çözünmüş oksijen (ÇO) >3,00 mg/L ve pH=7-9 
arasında ölçülmüştür. Mikroorganizmaların gelişimi ve kararlı şartlara ulaşmak için start up 
periyodunda 1,22 kg KOİ/m3.gün organik yüklemesinde ve 9,16 saat alıkonma süresinde ve 
sonsuz çamur yaşında (çamur atımı olmaksızın) yaklaşık bir ay boyunca reaktör işletilmiştir. 
Reaktörde kararlı bir biyokütle derişimi elde edildikten sonra reaktör, aynı organik yükleme ve 
alıkonma süresinde 15 günlük çamur yaşında işletilmeye başlanmıştır. Anoksik ve anaerobik 
şartların sağlanabilmesi için kesikli havalandırma stratejisi uygulanarak reaktör havalandırma 
150 dak açık /30 dak kapalı olacak şekilde işletilmiştir.  Bu uygulama ile Burada KOİ, TN, ve 
TP giderimi sırasıyla %88, %37 ve %28 olarak elde edilmiştir. Nüfusu 100 000 e kadara olan 
yerleşim yerlerinde evsel atıksu deşarjı için gerekli olan 15 mg/L TN ve 2 mg/L TP çıkış 
değerlerinin elde edilmesi için sistemin optimizasyonu (K1 destek materyali doluluk oranı ve 
kesikli havalandırma periyotlarının değiştirilmesi) çalışmaları devam etmektedir. Eğer çalışma 
ile hedeflenen deşarj değerleri elde edilebilirse, ilave bir arıtma tesis yapılmaksızın, mevcut 
klasik aktif çamur sistemlerinin sadece modifikasyonu ile evsel atıksularda N ve P kontrolü 
yapılabilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler—IFAS, Atık Su Arıtımı, İleri Arıtım, Biyofilm, Nütriyent 
 

ABSTRACT 

Water resources in the world are decreasing rapidly. On the other hand, wastewater that is 
left to receiving environments without being treated somehow causes pollution of water 
resources, the amount of which is decreasing day by day. For this reason, it is necessary to treat 
wastewater in order not to pollute existing water resources and to use water resources more 
effectively and efficiently. Especially with industrialization and urbanization, the treatment of 
wastewater in centralized wastewater treatment systems has become a necessity for the 
protection of water resources and has become mandatory according to environmental 
legislation. In the discharge of wastewater to the environment, the control of carbonaceous 
substances was considered classically, until recently, only organic matter removal (COD, 
BOD5) was considered sufficient. In the last 30-40 years, it has been aimed to protect water 
resources more strictly, and it has become necessary to control N and P parameters in addition 
to removing organic matter in wastewater in order to prevent water quality problems especially 
due to eutrophication. Scientists are in search of new treatments for the modification of existing 
treatment systems that only oxidize carbon so that N and P removal can be made, or for the 
newly constructed treatment systems to be compact. Since 1994, advanced fixed-film activated 
sludge (IFAS) technology has emerged as an effective option that can provide a sustainable 
solution for small and rural communities. The IFAS system is an integrated system in which 
the biomass is increased on special carriers added to the reactor, the biomass concentration is 
increased with the dependent growth and the suspended growth, and the advantages of both 
growth are used. It has been pointed out that with this advanced system, it is possible to 
simultaneously remove carbon, nitrogen and phosphorus with compact biomass in wastewater. 

In this study, the IFAS reactor application, which will allow the modification of existing 
classical activated sludge systems or can be applied directly to remove carbon, nitrogen and 
phosphorus, has been studied in a laboratory scale reactor. 

The laboratory scale reactor was designed as a single tank consisting of a 1.5 L aeration and 
0.80 L settling section and a perforated plate with a 2 cm gap at the bottom. Commercial K1 
support material, which will enable biofilm development on the ventilation chamber, was 
placed at 20% occupancy rate. For the stable operation of the reactor, it was prepared 
synthetically, taking into account the characterization of moderately polluted domestic 
wastewater as inlet wastewater. The composition of the wastewater is glucose COD 508 mg/L, 
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organic-N 15mg/L and NH4-N 35 mg/L, total nitrogen (TN) 50mg/L, total P (TP) 15mg/L 
Necessary amounts of chemicals were added as KH2PO4, C6H12O6, CH4N2O, NH4Cl, 
respectively. It has been accepted that other trace elements necessary for the development of 
microorganisms are obtained from tap water. 

The reactor is intended to operate under typical operating conditions for conventional fully 
mixed activated sludge. During the studies, dissolved oxygen (DO) in the reactor was measured 
between >3.00 mg/L and pH=7-9. In order to achieve stable conditions and growth of 
microorganisms, the reactor was operated for approximately one month at an organic loading 
of 1.22 kg COD/m3.day, a retention time of 9.16 hours and an limitless sludge age (without 
sludge removal) during the start-up period. After obtaining a stable biomass concentration in 
the reactor, the reactor was started to be operated at the same organic loading and retention time 
at a sludge age of 15 days. In order to provide anoxic and anaerobic conditions, the reactor 
ventilation was operated with 150 min on / 30 min off by applying the intermittent aeration 
strategy. With this application, COD, TN, and TP removal were obtained as 88%, 37% and 
28%, respectively. In order to obtain the 15 mg/L TN and 2 mg/L TP output values required for 
domestic wastewater discharge in settlements with a population of up to 100 000, the 
optimization of the system (changing the K1 support material fill rate and intermittent 
ventilation periods) continues. If the targeted discharge values can be achieved with the study, 
N and P control can be made in domestic wastewater with only the modification of the existing 
classical activated sludge systems without the construction of an additional treatment plant. 
 
Keywords- Waste Water Treatment, Advanced Treatment, Biofilm, Nutrient 
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ÖZET 

Zaman algısı homeostatik döngüler (uyku-uyanıklık, menstrual döngü vb.) gibi kritik 
işlevlerde rol almaktadır. Zaman algısı ve içsel saat konularında insanlar üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı ölçüm yöntemleri kullanılmasına karşın altın standart 
olarak kabul edilen bir yöntem bulunmamaktadır. Zaman algısını araştırmaya yönelik 
çalışmalarda, zaman aralıklarının işlenmesi ve tahmin edilmesini yansıttığı düşünülen atlanan 
uyaran paradigması sıklıkla kullanılmaktadır. Peşi sıra gönderilen uyaranların yüzde otuzunun 
rastgele olacak şekilde atlanılması diğer bir deyişle gönderilmemesi üzerine kurulu olay ilişkili 
potansiyel deney deseni türüdür. Zaman algısı çalışmalarında genellikle işitsel ve görsel 
uyaranların tercih edildiği, ancak dokunsal uyaranlar için uzamsal ve zamansal bilgilerin bir 
arada işlenmesine ait kapsamlı inceleme yapılmadığı görülmektedir. Sunulan  ön çalışmada, 
atlanan uyaran paradigmasında farklı uyaranlar arası süreler kullanılarak gönderilen ağrısız 
dokunsal uyaranlara karşı beyinde oluşan zaman algılama süreçleri elektrofizyolojik olarak 
incelenmiştir.  

Çalışmaya sağ elini kullanan 24 sağlıklı gönüllü (12 kadın; yaş ort.: 22,08 ± 3,38 yıl) 
katılmıştır. Üniversitenin girişimsel olmayan etik kurulu çalışmayı onayladı (DEU-EK 
2018/12-29) ve tüm katılımcılar çalışmaya katılmadan önce bilgilendirilmiş onamlarını 
imzaladı. Beyin yanıtları 64 kanallı elektroensefalografi yöntemi ile kaydedildi ve tüm 
elektrotların empedans değerleri 10 kΩ altında tutuldu.  Ağrısız dokunsal uyaranlar pnömatik 
uyarıcı ünitesi aracılığı ile sağ elin işaret parmak pulpasına uygulandı (hava basıncı: ~140 kPa). 
Uyaranlar arası süre 2, 4 ve 8 saniye olarak seçilerek ayrı oturumlar halinde uygulanmıştır. 
Uyaranlar somatosensoriyel atlanan uyaran potansiyeli (SOSP) paradigması altında 
uygulanmıştır. Toplamda 120 uyaran (30 uyaran atlanmış/gönderilmemiş, 90 uyaran 
gönderilmiş)  uygulanmıştır ve oturumlar arasında 5’er dakikalık dinlenme süresi verilmiştir. 
Tüm uyaranlara verilen yanıtlar çevrimdışı analiz (epoklama, gürültü ayıklama, düzeltme, 
filtreleme ve ortalama) edilerek incelenmiştir. Daha sonra katılımcıların atlanan uyarana karşı 
oluşan beyin yanıtları gönderilen uyarana karşı oluşan beyin yanıtları ile karşılaştırılmıştır. 
Sonrasında katılımcılar, tam zamanında yanıt verenler ve zamanında yanıt vermeyenler olarak 
iki gruba ayrılmıştır. Her katılımcı için bireysel analiz dosyaları (2s, 4s ve 8s’lik oturumlar) 
kullanılmıştır.  Katılımcıların tam zamanında yanıt sayısı en çok 8 saniyelik uyaranlar arası süre 
olan oturumda gözlenmiştir (20 katılımcı tam zamanlı). Uyaranlar arası sürenin 4 saniye olduğu 
oturumda 17 katılımcı, 2 saniye olduğu oturumda ise 14 katılımcının tam zamanında yanıt 
verdiği gözlenmiştir.  

Bu sonuçlar uyaranlar arası sürenin artmasıyla birlikte katılımcıların uyaran zamanı 
hakkındaki zamansal algılarının tam zamanlı olma eğiliminin arttığını göstermektedir. İleri 
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dönem çalışmalarda, farklı beyin bölgelerinin bu zamansal algı süreçlerindeki rolleri ileri sinyal 
işleme uygulamaları ile aydınlatılmaya çalışılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler- ağrısız uyaranlar; elektroensefalografi; zaman algısı; olayla ilgili 
potansiyeller; zaman algısı 
 

ABSTRACT 

Time perception plays a critical role on homeostatic cycles (sleep-wake, menstrual cycle, 
etc.). Despite the various approaches about the time perception and the internal clock, there is 
no golden standard in human studies. The omitted stimulus paradigm has an important role 
while estimating the time and time interval and is commonly employed during the 
investigations of time perception. This paradigm is a kind of event related potential paradigm 
(ERP) which is based on randomly omitted stimuli in the classical ERP paradigm. Auditory and 
visual domains are the most preferred stimuli type for the investigation of the time perception. 
However there has not been enough study that examines the processing of individual time 
perception information electrophysiologically for non-painful tactile stimuli. In this preliminary 
study, the differences between brain responses of the omitted and delivered stimuli under the 
non-painful tactile stimuli, to evaluate the time perception processes in the brain. 

 Twenty-four right-handed healthy volunteers (12 female; mean age:  22.08 ± 3.38 years) 
participated in the study. The local ethical committee of university approved the study (DEU-
EK 2018/12-29) and all of the participants signed the informed consent before the attendance 
to the study. Brain responses recorded via 64 channel electroencephalography and all 
impedance values of electrodes were kept under the 10 kΩ. non-painful tactile stimulations 
were delivered via a pneumatic stimulation unit and were applied to the index finger pulp of 
the right hand (air pressure: ~140 kPa). Inter-stimulus interval (ISI) was selected as 2, 4, and 8 
seconds and applied as separate sessions with a randomized order for each participant in the 
somatosensory omitted stimulus potential (SOSP) paradigm. The stimuli were presented 120 
times (30 Omitted, 90 delivered) in each session and 5 minutes of resting period was given 
between the sessions. All responses were investigated via the off-line analysis (cutting epochs, 
baseline correction, artifact rejection, filtering and averaging). Then the brain responses to 
omitted stimuli were compared with the delivered stimuli and in this way, participants were 
divided into two groups as on-time and non-ontime responders. Filtered and averaged 
individual average files were used to evaluate the time perception for each ISI session (ISI2, 
ISI4, and ISI8). The most on-time responders were in the ISI8 session with 20 participants. ISI4 
was followed by 17 on-time responders while the ISI2 session had 14 on-time responders. These 
results may reveal that the increased time interval (2, 4, 8 seconds of ISI) can lead to more on-
time responders. In future studies, the different brain areas related with the time perception 
should be investigated with advanced signal processing techniques. 

 
Keywords- non-painful stimuli; electroencephalography; time perception; event-related 
potentials; time perception 
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ÖZET 

Okul öncesi dönemde drama yöntemini kullanarak çocukların gelişimlerini desteklemek 
oldukça önemli bir uygulamadır. Dramayı kullanan öğreticilerin bu yönteme ilişkin 
tutumlarının olumlu olması yöntemi kullanmalarını da etkileyecektir. Bu araştırmada drama 
dersi alan çocuk gelişimi programına devam eden 2. Sınıf öğrencilerin ve dersi almayan çocuk 
gelişimi programına devam eden 1. Sınıf öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya karşı 
tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma örneklemini Iğdır Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programına devam eden drama dersi 
almış ve almamış 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 158 
öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ceylan ve Ömeroğlu (2011) 
tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme 
Ölçeği” kullanılmıştır. Drama dersi alan ve almayan öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya 
yönelik tutumları arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik analizi 
yapılmış ve Cronbach Alpha değeri ,788 olarak bulunmuştur. Normallik testi yapılmış, verilerin 
normalliği sağlanamadığı için bağımsız iki grup arasındaki ortalamayı belirlemek amacıyla 
non-parametrik bir test olan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları SPSS23 
programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, drama dersi alan öğrencilerin ve drama 
dersi almayan öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında dersi 
alanlar lehinde anlamlı fark (p=.002) bulunmuştur. Alanyazında drama dersini alan öğrencilerin 
bu derse yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını destekleyen çalışmalar mevcuttur. Bu durum 
da çalışmamızı desteklemektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Çocuk gelişimi, drama, üniversite öğrencileri, tutum. 
 

ABSTRACT 

It is a very important practice to support the development of children by using the drama 
method in the preschool period. The positive attitudes of the teachers who use drama towards 
this method will also affect their use of the method. This study, it was aimed to examine the 
attitudes of the 2nd year students who attend the child development program who take drama 
lessons and the 1st year students who continue the child development program who do not take 
the lesson towards drama in preschool education. The descriptive survey method was used in 
the research. The sample of the research consisted of 158 students who were determined by the 
purposive sampling method from the 1st and 2nd-grade students who attended the Iğdır 
University Child Development Program and who did not take the drama course. The "Attitudes 
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Towards Drama in Preschool Education Scale" developed by Ceylan and Ömeroğlu (2011) was 
used as a data collection tool in the research. It was examined whether there was a difference 
between the attitudes of the students who took drama lessons and those who did not, towards 
drama in preschool education. The reliability analysis of the scale was made and the Cronbach 
Alpha value was found to be .788. A normality test was performed, and the Mann-Whitney U 
test, which is a non-parametric test, was used to determine the mean between two independent 
groups since the normality of the data could not be ensured. The research results were analyzed 
with the SPSS23 program. As a result of the research, a significant difference (p=.002) was 
found between the attitudes of the students who took drama lessons and those who did not take 
drama lessons towards drama in preschool education. There are studies in the literature that 
support that students who take the drama course have a positive attitude towards this course. 
This also supports our study. 
 
Keywords- Child development, drama, university students, attitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 

675



 

 
 
 
 

                                                                   ISSRIS’23 15-18 March 2023 

 

The Effect of Victorian London and The Social Climate in 
Victorian Literature 

Gülten AKGÜL 
gulakgul5@gmail.com, ORCID:0000-0002-0476-6826 

English Language Teacher, Simav Gülizar Eren Vocational and Technical Anatolian High School, KÜTAHYA, 
TÜRKİYE  

 

ABSTRACT 

   The social framework envisioned by each civilization is expressed through literature as a 
social instrument. Literature provides us with the opportunity to travel through time and 
ascertain about life on Earth from those who came before us. It also facilitates our acquiring a 
greater comprehension of various cultures and civilizations and cultivating a greater 
appreciation for them. Since writers are people who come from their culture and society, they 
have incorporated effects of the historical and social incidents of the society and the era they 
live in into their literary works for a wide range of causes. The Victorian Era was a very 
influential and intense era that took its name from the years of the crown of the Queen Victoria 
of England and fed literature between 1837-1901. During this time in British history, a large 
extent of alterations occurred. The writers of the time constantly reflected these substantial 
alterations in their literature, focusing on the concerns of society. Literature was an accessible 
and pervasive component of Victorian society, researching it is crucial in comprehending the 
attitudes and concerns of the people who lived during this era. Much of the writing during this 
time was a reaction to the rapidly altering notions of science, morality, and society. Victorian 
writers also utilized the city of London in their novels. Many notable works of fiction are set in 
London. Many of Charles Dickens’, William Makepeace Thackeray’s, Henry James’, H. G. 
Wells’, and Oscar Wilde’s most famous novels are at least partially set in London. Victorian 
London was the largest and most magnificent city in the world. It was the capital of the largest 
empire the world had ever known in the 19th-century, and it was infamously filthy. It had 
choking and sooty fogs. The Thames River was thick with human sewage, and the streets were 
covered with mud. London’s population grew rapidly during the 19th-century. This led to major 
issues with overcrowding and poverty. While Britain was experiencing the Industrial 
Revolution, its capital was both reaping the benefits and suffering the consequences. The 
purpose of literature should be to accurately mirror the world and portray realistic scenes with 
complex, lifelike characters. Charles Dickens was not just one of the first great English 
novelists. By applying his writings as a means to defend the vulnerable people of the Victorian 
Era and London and criticize the societal structure of the time, he was also a huge contributor 
to several prominent social reforms. The social consciousness he flourished in his adult years 
led to some of the most influential components of literature the Victorian Era had witnessed. 
Although he was not the first to utilize his capabilities in writing to address the issues in English 
society, he was by far the most accomplished. Dickens was capable of bringing light to a 
substantial issue that England itself could not figure out, and with the spread and increased 
prominence of his works, people everywhere were beginning to consider that something had to 
be done. Thomas Hardy was also regarded as a sort of social critic, identifying the low standards 
of living that the poor endured in the industrial cities. George Elliot was a third author who 
utilized literature not simply to entertain, but also to inform people of the conditions of people 
in the society around her. This paper aims to identify and analyze the issue of the effect of 
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Victorian London and the social climate in Victorian literature. This research utilizes the literary 
critic method of Ian Dey (1993) and is a qualitative analysis. It is utilized to elaborate the data 
and acquire the details of the theme during the Victorian Era. Then, the researcher also utilizes 
the comparative method of Susan Bassnett (1999) to compare the issue from the perspectives 
of different writers. Eventually, the outcome of this paper will be that writers employ their 
works to give voice to a range of societal issues and concerns.  
 
Keywords—London; Society; Social Concerns; Victorian Era; Victorian Literature 
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ÖZET 

Tarih boyunca devletler gelişmeyi ve halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi 
amaçlamışlardır. Özellikle Dünya Savaşları ve devletlerin aşırı hızlı gelişme isteklerinden 
dolayı çevresel faktörler neredeyse tamamen göz ardı edilmiştir. 20. Yüzyılın ortalarından 
itibaren çevreye verilen zararların ortaya çıkmasıyla, devletler tarafından uzun vadede bunun 
ekonomiye daha büyük zararlar vereceği ön görülmüştür. Tüm bu faktörlerle birlikte ekonomik 
kalkınmanın çevreyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği görülmüştür. Bu bağlamda özellikle 
son 50 yıllık süreçte sürdürülebilir kalkınma kavramı ön plana çıkmış ve insanlık doğa ile 
barışık halde gelişmek için yeni modeller üretmeye başlamıştır. Döngüsel ekonomi kavramı da 
bu konuda son yıllarda özellikle Avrupa merkezli olarak uygulamaya konulmuştur. Döngüsel 
ekonomi kavramının ilk ve net tanımını Avrupa Birliği yapmıştır. Avrupa Birliği’nin 
sürdürülebilirlik için çevreye olan dikkati, politikalarının da bu bağlamda şekillenmesini 
sağlamıştır. Avrupa Birliği’ne uyum süreci içerisinde bulunan Türkiye’nin de sürdürülebilir 
gelişme için döngüsel ekonomi kavramını uygulayarak çevreye verdiği önemi arttırması 
gerekmektedir. 

Döngüsel ekonomi kavramı güncel bir kavram olduğu için giderek popülerleşmektedir. 
Avrupa Birliği’nin bu konudaki çalışmaları hızlandırması ve Türkiye’nin bu sistemle daha yeni 
tanışmaya başlaması ile uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi bu çalışmayı önemli 
kılmaktadır. Araştırmada Betimsel Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle, konuyla 
ilgili var olan bilgiler bir araya getirilerek, anlaşılır biçimde düzenlenip sunulmuş, bu 
düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için uygulanabilir çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma 
çerçevesinde konu ve süreçle ilgili birincil ve ikincil kaynaklar değerlendirilerek detaylı 
literatür taraması yapılmıştır. 

Sonuç olarak Avrupa Birliği’nin çevreye göstermiş olduğu önem zamanla döngüsel ekonomi 
kavramını ortaya çıkarmış ve sürdürülebilir bir gelecek için bu kavramın kullanılması 
gerektiğini göstermiştir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki Türkiye’de bu kavramın daha 
yeni olması sebebiyle birtakım eksiklikler bulunmaktadır ve sürdürülebilir gelişme için 
döngüsel ekonomiye önem verilmesi gerekmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler—Sürdürülebilirlik; Çevre Kanunları; Doğrusal Ekonomi; Avrupa Birliği. 
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ABSTRACT 

Throughout history, states have aimed to develop and raise the living standards of their 
people. Environmental factors have been almost completely ignored, especially due to the world 
wars and the states' desire for extremely rapid development. With the emergence of the damage 
to the environment since the middle of the 20th century, it has been predicted by the states that 
this will cause greater damage to the economy in the long run. Along with all these factors, it 
has been seen that economic development should be harmonized with the environment. In this 
context, especially in the last 50 years, the concept of sustainable development has come to the 
fore and humanity has started to produce new models to develop in harmony with nature. The 
concept of circular economy has also been put into practice in recent years, especially in Europe. 
The European Union made the first and clear definition of the concept of circular economy. The 
European Union's attention to the environment for sustainability has enabled its policies to be 
shaped in this context. Turkey, which is in the process of harmonization with the European 
Union, also needs to increase the importance it attaches to the environment by applying the 
concept of circular economy for sustainable development. 

The concept of circular economy is becoming increasingly popular as it is a current concept. 
The fact that the European Union has accelerated the studies on this issue and that Turkey has 
just started to get acquainted with this system makes this study important to evaluate its 
applicability. Descriptive Research Method was used in the research. With this method, the 
existing information on the subject was brought together, organized and presented in an 
understandable way, and practical inferences were made from this arrangement both for today 
and for the future. Within the framework of the study, a detailed literature review was made by 
evaluating the primary and secondary sources related to the subject and process. 

As a result, the importance of the European Union to the environment revealed the concept 
of circular economy over time and showed that this concept should be used for a sustainable 
future. In Turkey, which is in the process of harmonization with the European Union, there are 
some shortcomings due to the fact that this concept is new and it is necessary to attach 
importance to the circular economy for sustainable development. 

 
Keywords- Sustainability; Environmental Laws; Linear Economy; Eurpean Union. 
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ABSTRACT 

Surface plasmons are excited propagating electromagnetic waves at the interface between a 
metal and dielectric. Graphene’s plasmonic behavior is observed between mid-to far-IR spectral 
range. Between this spectral range, graphene can control, confine, and manipulate light through 
SP excitation. The collective oscillations of the electrons (or hole) gas in two-dimensional 
graphene sheets can produce guided electromagnetic waves with strong subwavelength 
confinement. In this work, we present U-shaped graphene plasmonic antenna which the 
platform supports two distinct resonances in the THz frequency range. The proposed graphene 
structure stands on a (silicon nitride) SiN substrate. The dual-band resonances can be tuned 
independently. To simulate such a configuration, we use finite-difference time-domain (FDTD) 
method (Lumerical Solutions Inc.). The optical response of graphene is determined by its 
conductivity. In Mid-IR range, graphene shows metallic character, and the conductivity is 
determined through the Drude formula. The resonance modes are calculated by inserting Drude 
formula into the surface plasmon dispersion relation. The behavior of the resonance peaks is 
investigated by changing the geometrical parameters of the graphene antenna. The physical 
origin of these modes is shown by nearfield calculations. We investigate the effect of chemical 
potential, relaxation time, height, and length of antenna on the transmission spectrum. Such 
graphene geometry can be experimentally achieved by electron beam lithography (EBL)-based 
nano-fabrication techniques. However, in this work, we theoretically investigate the graphene 
plasmonic antenna. We observe that the behavior of the resonance peaks is strongly affected by 
these structural parameters. According to the variation of the chemical potential, relaxation 
time, length and height of the graphene structure, we can observe blue and red shifts in 
resonance peaks of the U-shaped graphene plasmonic antenna. 

 
Keywords- Graphene Plasmonics; Dual-Band; Antenna; Surface Plasmons 

 
ÖZET 

Yüzey plazmonları, bir metal ve dielektrik yüzey arasında elektronların topluca titreşim 
hareketi yapması sonucu (surface plasmons, SP) oluşur. Grafenin plazmonik davranışı, orta ile 
uzak IR spektral aralığı arasında gözlenmektedir. Bu spektral aralık arasında grafen, SP uyarımı 
yoluyla ışığı kontrol edebilir, sınırlayabilir ve manipüle edebilir. Elektronların (veya boşluk) 
gazının iki boyutlu grafen levhalardaki toplu salınımları, güçlü alt dalga boyu hapsi ile 
yönlendirilmiş elektromanyetik dalgalar üretebilir. Bu çalışmada, platformun THz frekans 
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aralığında iki farklı rezonansı desteklediği U-şekilli grafen plazmonik anteni sunmaktayız. 
Önerilen grafen yapısı, bir (silikon nitrür) SiN substratı üzerinde durmaktadır. Sunulan yapıda 
gözlenen çift bantlı rezonanslar bağımsız olarak ayarlanabilir. Böyle bir yapıyı simüle etmek 
için, sonlu fark zaman alanı (FDTD) yöntemi (Lumerical Solutions Inc.) kullanılmaktadır. Yarı-
iletken grafenin optik tepkisi iletkenliği ile belirlenir. Orta IR aralığında, grafen metalik 
karakter gösterir ve iletkenlik Drude formülü ile belirlenir. Rezonans modları, yüzey plazmon 
dağılım ilişkisine Drude formülü eklenerek hesaplanır. Çalışmamızda rezonans tepe 
noktalarının davranışı, grafen antenin geometrik parametreleri değiştirilerek incelenmiştir. Bu 
rezonans modların fiziksel kaynağı, yakın alan hesaplamalarıyla gösterilir. Kimyasal 
potansiyelin, rahatlama süresinin, antenin yüksekliğinin ve uzunluğunun iletim spektrumu 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu tür grafen geometrisi, deneysel olarak elektron ışını 
litografisi (EBL) tabanlı nano fabrikasyon teknikleri ile elde edilebilir. Ancak bu çalışmada 
grafen plazmonik anten teorik olarak incelenmiştir. Rezonans tepe noktalarının davranışının bu 
yapısal parametrelerden büyük ölçüde etkilendiği gözlemlenmiştir. Grafen yapısının kimyasal 
potansiyeli, rahatlama süresi, uzunluğu ve yüksekliğinin değişimine göre, U şeklindeki grafen 
plazmonik antenin rezonans tepe noktalarında mavi ve kırmızı kaymalar gözlemlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler—Grafen Plazmonik; Çift-Bant; Anten; Yüzey Plazmon 
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ABSTRACT 

The antibiotic residues in the water resources and aquatic environment are a serious 
environmental concern. Oxytetracycline hydrochloride is of the most common broad-spectrum 
antibiotics widely used in animal husbandry. Advanced oxidation methods are quite effective 
in removal of organic compounds that are resistant to degradation. Among various advanced 
oxidation processes, photocatalytic oxidation has many advantages including easy operation, 
environmental friendliness, achievement complete degradation of pollutants, and generation of 
no secondary pollution. The high cost, poor structural controllability, low efficiency and 
toxicity of conventional semiconductor photocatalysts limit their use. Therefore, the 
development of innovative photocatalysts is important. Supramolecular organic 
semiconductors have been shown to be one of the most promising materials for photocatalytic 
processes. Perylene diimide (PDI) is among the most suitable materials for use in photocatalytic 
processes due to its high thermal / photo-stability, electron efficiency and charge carrier 
properties. In this study, the catalytic performances of M/PDI (M: Fe, Cu, Co, Ag; PDI: 
Perylene Diimide) supramolecular catalysts were compared under visible light irradiation by 
using peroxymonosulfate or hydrogen peroxide activation. The catalyst loading and initial 
concentrations of the oxytetracycline hydrochloride and the oxidant were kept constant at 0.5 
g/L, 20 mg/L, and 5 mM respectively. The highest antibiotic removal efficiency was calculated 
as 90.9% in the presence of Cu/PDI catalyst and Ag/PDI showed the lowest catalytic activity. 
Peroxymonosulfate was more effective than hydrogen peroxide in the presence of metal-doped 
supramolecular catalysts. In the presence of peroxymonosulfate, antibiotic degradation 
efficiencies varied between 43.2% and 90.9%, whereas in the presence hydrogen peroxide the 
degradation efficiencies changed between 4.6% and 66.6%.  

 
Keywords— Peroxymonosulfate Activation; Hydrogen Peroxide Activation; Oxytetracycline 
Hydrochloride; Supramolecular Catalyst 
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ÖZET 

18’inci yüzyıldan itibaren aydınlar, akademik iletişimi geliştirmenin ve ihtiyacı olan 
insanlara güvenilir bilgiler getirmenin yollarını aramışlardır. Bir iletişim aracı olarak basılı 
metinlerin en bariz sorunlarının başında sahip oldukları boyut ve ağırlıkları gelmektedir. Bu 
sorunu aşmanın yolu olarak ise büyük ve ağır şeyleri hafif şeylere dönüştürecek şekilde 
küçültmekten geçeceği öngörülmüştür. Mikrofilmlerin icadı ile bu düşünce yaşama geçirilmeye 
başlanırken bir yandan da bilginin daha kolay bir şekilde depolanabildiği enformasyon işleyen 
makinaların icat edilmesine yönelik ilk adımların atılmaya başlandığı görülmektedir (Poe, 
2019: 312). Başlangıçta hesap makinası ardından bilgisayar ve internetin kullanımının 
yaygınlaşmasıyla beraber dijital çağın insanların ve toplumların yaşamlarını şekillendirmekle 
kalmayıp insanlığın kaderine yön verdiği söylenebilir. Bu doğrultuda ele alındığında, bilgi 
iletişim teknolojilerinin bu derece gelişmesi ve yaşamın merkezinde yer almasında 
enformasyon kapitalizminin üstlendiği önemli rol gözardı edilmemesi gereken bir husustur.  

18’inci yüzyılın bir ürünü olan ve görsel işitsel iletişim araçlarının arkasındaki güdüleyici 
güçlerden olan sanayi kapitalizmi malların üretimiyle ilgilidir. 20’inci yüzyılda ise sanayi 
kapitalizminin düşüncesi modern iş dünyasının veri işleme gereksiniminin üretkenliği 
arttıracağı ve karı olumlu yönde etkileyeceği, diğer yandan ise araştırma ve geliştirmenin 
getirisinin büyük olabileceği yönündedir. Bu iki kavrayış enformasyon üretimine, 
düzenlenmesine ve depolanmasına yeni ve yüksek bir değer kazandırmıştır. Bacon’un da ifade 
ettiği gibi bilgi güç olabilir fakat diğer yandan günümüzde enformasyonun karşılığının para 
olarak da değer gördüğü anlaşılmaktadır (A.g.e: 320-321). Bugün gelinen aşamada insanların 
iletişim kurmak, eğlenmek ya da bilgi aramak için girdiği internette dijital izler bırakması veri 
madenciliği açısından oldukça önemlidir. Örneğin Google’da aratılan bir kelime ve bu 
kelimenin sonucunda gidilen web sitesi ya da bir e-ticaret sitesine bakıldığında ürünün daha 
sonra kişinin karşısına sürekli çıkıyor olması internette yapılan her hareketin kayıt altına 
alındığının bir göstergesidir (Dağıtmaç, Ekmen, 2019: 20). Algoritmalar aracılığıyla alınan 
kayıtlar büyük veride toplanır ve günün birinde bazen bir ürünün pazarlanmasında bazen de 
çeşitli güç odakları ya da çıkar çevrelerinin toplumsal algı yönetiminde kullanılan önemli 
bilgiler olarak işlev görürler. 

Bu anlamda ele alındığında Davıdowıtz’in ifadesiyle (2017: 13) insanların bilgi arayışı 
aslında kendi içinde bilgi taşımaktadır. Nitekim veri madenciliği sayesinde her gün milyonlarca 
kişi tarafından kullanılan internetteki dijital izlerden yola çıkarak, çeşitli hesaplama 
yöntemleriyle insanlar ve toplumlarla ilgili önemli bulgulara ulaşılmaktadır. Bulgular sayesinde 
ulaşılan gerçekler ise günümüz modern dünyasında reklamın, halkla ilişkilerin, pazarlamanın 
yanısıra, politikacıların, bankacıların ve çeşitli kurum ve kuruluşların insanların ve toplumların 
yaşamlarına yön verecek kararlar almasında birincil güce sahip olmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu doğrultuda çalışmada günümüz dijital dünyasında enformasyon kapitalizmi kavramı 
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üzerinde durulurken, bir yandan da büyük veri ve veri madenciliğinin günümüzdeki önemi 
örnekler üzerinde ele alınarak tartışılması amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Enformasyon kapitalizmi, Veri madenciliği, Büyük veri, Yeni medya. 

 
ABSTRACT 

Since the 18th century, intellectuals have sought ways to improve academic communication 
and bring reliable information to people in need. As a communication tool, one of the most 
obvious problems of printed texts is their size and weight. It is envisaged that the way to 
overcome this problem is to reduce large and heavy things to light things. While this idea was 
being put into practice with the invention of microfilms, on the other hand, the first steps were 
taken to invent machines that process information and store information more easily (Poe, 2019: 
312).  İt can be said that a digital age not only shapes the lives of people and societies, but also 
directs the destiny of humanity, with the widespread use of computers and the internet at the 
beginning. When considered in this direction, the important role of information capitalism in 
the development of information and communication technologies and their being at the center 
of life is an issue that should not be ignored. 

As a matter of fact, industrial capitalism, which is a product of the 18th century and one of 
the motivating forces behind audiovisual communication tools, is related to the production of 
goods. In the 20th century, the idea of industrial capitalism is that the modern business world's 
need for data processing will increase productivity and positively affect profits, on the other 
hand, the return on research and development can be great. As Bacon stated, knowledge can be 
power, but information is valued as money (Poe, 2019: 320-321). At the current stage, it is very 
important for data mining to leave digital traces on the internet where people enter to 
communicate, have fun or search for information. For example, the fact that a word searched 
on Google and the website or an e-commerce site that is visited as a result of this word is viewed 
constantly, is an indication that every move made on the Internet is recorded (Dağıtmaç, Ekmen, 
2019: 20).  The records taken are collected in big data and one day they serve as important 
information used in the marketing of a product and sometimes in the social perception 
management of various power centers or interest circles. 

In the words of Davıdowitz (2017: 13), people's search for knowledge carries knowledge 
within itself. As a matter of fact, data mining reaches important findings about people and 
societies with various calculation methods based on the digital traces on the internet used by 
millions of people every day. The facts reached through these findings enable advertisement, 
public relations, marketing, as well as politicians, bankers and various institutions and 
organizations to have the primary power in making decisions that will guide the lives of people 
and societies in today's modern world. In this direction, while focusing on the concept of 
information capitalism in today's digital world, it is aimed to discuss the importance of big data 
and data mining with examples. 
 
Key Words: Information capitalism, Data mining, Big data, New media. 
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ÖZET 

Bisiklet paylaşım sistemlerinin kullanımı, gelişmekte olan ülkelerde hızlıca 
yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilir hareketliliğin teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımının 
arttırılması için birçok şehir, bisiklet paylaşım programlarına önem vermektedir. Öğrencilerin, 
akademisyenlerin ve personellerin üniversite kampüsüne erişim ve kampüslerden dönüş 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir kampüs seyahatleri için paylaşımlı 
bisiklet ve paylaşımlı elektrikli bisiklet (paylaşımlı e-bisiklet) kullanımları umut vaat eden bir 
çözüm olabilir. Bu araştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde paylaşımlı bisiklet ve paylaşımlı 
e-bisiklet uygulamalarına ilişkin bir vaka çalışması sunmaktadır. Bisiklet paylaşım 
programlarının mevcut uygulamaları ile kısa ve uzun vadeli uygulama planları çalışma 
kapsamında tartışılmıştır. Bisiklet paylaşımının uygulanması, bisiklet paylaşımı kullanımına 
etki edecek parametrelerin anlaşılmasını gerektirmektedir.  

Bu çalışma, aynı zamanda bisiklet kullanımını teşvik eden ve engelleyen faktörleri de 
araştırmaktadır. Bisiklet paylaşım sistemlerini değerlendirmek adına kullanıcıların algılarını, 
politika müdahalelerini ve paylaşımlı bisiklet ve paylaşımlı e-bisiklet kullanımına etki eden 
faktörleri içeren geniş kapsamlı bir analiz araştırma kapsamında ele alınmıştır. Çalışma 
sonuçları, bisiklet seyahatlerinin yağış, soğuk hava, rüzgâr ve kar gibi bazı hava koşullarından 
olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Buna ek olarak bisikletler için yol altyapısı, arazi 
kullanımı ve inşa edilmiş çevre gibi mekânsal değişkenlerin bisiklet paylaşım sistemlerinin 
kullanılmasına önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma, bisiklet ve e-bisiklet 
paylaşımını teşvik etmek amacıyla politika düzeyinde önerilerde bulunmaktadır. Bu araştırma 
bulgularının, bisiklet paylaşım sistemleri için planlamacılara, karar vericilere ve politika 
yapıcılara yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler—Bisiklet Paylaşım Sistemleri; Sürdürülebilir Ulaşım; Üniversite Kampüsü 
 

ABSTRACT 

A bike-sharing program is rapidly growing in developing countries. Many cities have given 
incentives for bike-sharing programs to promote sustainable mobility, and enhance bicycle 
usage. Given that students and faculty staff need access to/from the campuses, bike-share and 
shared electric bikes (e-bikeshare) might be promising solutions for sustainable campus travel. 
This research provides a case study regarding the bikeshare and e-bikeshare implementation in 
Istanbul Technical University, Türkiye. Current implementations, and long-term and short-term 
planning for the bike-sharing programs were discussed in the paper.  
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The implementation of bike-sharing needs an understanding of the influencing factors on 
bike-sharing ridership. This study also explores encouraging and hindering factors linked to the 
use of the bike. A comprehensive overview of factors affecting bikeshare and e-bikeshare 
usage, perception of users, and policy interventions has been made in order to evaluate the bike-
sharing program in detail. The results of the overview indicated that bike trips have been 
negatively impacted by some weather conditions, such as precipitation, cold temperature, wind, 
and snow. Furthermore, spatial variables such as land-use/built environment and infrastructure 
for bikes have significant impacts on bike-sharing ridership. This study makes policy-level 
recommendations to promote bikeshare and e-bikeshare usage. The findings of this research 
can be useful for planners, decision-makers and policymakers for the bike-sharing program. 
 
Keywords-Bike-Sharing Program; Sustainable Transport; University Campus 
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ABSTRACT 

The research is based on implementing an accessible and efficient technology that allows 
chemical treatment of laundry wastewater; such is the case of electrocoagulation, which is a 
method that allows us to purify these waters using electrochemistry. The purpose of the study 
was to evaluate the efficiency of the treatment of household laundry wastewater by the 
electrocoagulation method, for which the applied correlational methodology was used, pretest 
and posttest experimental design with a single group, the samples to be treated were collected 
from the laundry wastewater of the home of the urbanization ''San Amadeo de Garagay'' - San 
Martin de Porres, Peru. 

Sampling was performed by taking 10 liters of wastewater per laundry, the sampling was non-
probabilistic (non-random). The results obtained, the retention time and the current intensity in 
the electrocoagulation chamber significantly influence the reduction of the chemical oxygen 
demand (COD), obtaining an initial COD value of 71 mg/L and it was reduced to 28 mg/L in the 
laundry with an effectiveness of 60.56 % ; Conductivity was reduced from 2865 μS/cm to 1084 
μS/cm, and detergents were reduced from 7.12 mg/L to 6.00 mg/L, complying with the values 
established in the maximum effluent limits for discharges into Peruvian water bodies. 
 
Keywords: Electrocoagulation, Water treatment, Chemical oxygen demand, Maximum 
permissible limit. 
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ÖZET 

Son zamanlarda, enerji kaynakları ve enerjinin verimli bir şekilde depolanabilmesi küresel 
sorunlar haline gelmiştir. Enerji depolama sistemlerinden olan süperkapasitörler, hızlı şarj ve 
deşarj yetenekleri, yüksek enerji yoğunlukları ve uzun ömürleri ile enerji depolama cihazları için 
önem arz etmektedir. Bu zamana kadar metaller mükemmel iletkenlikleri ve yüksek teorik 
kapasitans değerleri nedeniyle enerji depolama endüstrisinde sıkça kullanılmıştır. Poli(akrilik asit) 
(PAAc), iyon taşıma ve sağlam mekanik özellikleri, çevre dostu olması ve metallerle kararlı bir 
kompleks oluşturabilmesi nedeniyle bu çalışmada süperkapasitör elektrot malzemesi olarak enerji 
depolama performansı araştırılmıştır. Polimer monomer, çapraz bağlayıcı, hızlandırıcı ve başlatıcı 
kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra, karbon nanotüp (CNT) ve M(Mo, Ga, Bi,)/CNT 
katalizörleri ile polimerler kompozit (M/CNT-g-PAAc) olarak sentezlenmiştir. Yapısal ve 
morfolojik özellikleri aydınlatılan elektrotların elektrokimyasal davranışları 0.5 M H2SO4 
elektrolit ortamında incelenmiştir. Çevrimsel Voltametri (ÇV), Galvanostatik Şarj-Deşarj (GŞD) 
ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EES) teknikleri süperkapasitör özellikleri 
araştırılarak kapasitans değerleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler—Poli(akrilikasit) (PAAc); Karbon Keçe Elektrot; Enerji Depolama; 
Süperkapasitör; Karbon nanotüp 

 
ABSTRACT 

In recent times, energy sources and the efficient storage of energy have become global issues. 
Supercapacitors, which are energy storage systems, are important for energy storage devices due 
to their fast charging and discharging capabilities, high energy densities, and long lifetimes. Metals 
have been frequently used in the energy storage industry because of their excellent conductivity 
and high theoretical capacitance values. In this study, the energy storage performance of 
poly(acrylic acid) (PAAc) as a supercapacitor electrode material was investigated due to its ion 
transport and strong mechanical properties, eco-friendliness, and ability to form a stable complex 
with metals. The polymer monomer was obtained using a cross-linking agent, accelerator, and 
initiator, and then the polymers were synthesized as composites (M/CNT-g-PAAc) with carbon 
nanotubes (CNT) and M(Mo, Ga, Bi,)/CNT catalysts. The electrochemical behaviors of the 
electrodes, whose structural and morphological properties were elucidated, were investigated in a 
0.5 M H2SO4 electrolyte solution. Capacitance values were calculated by investigating 
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supercapacitor properties using Cycllic Voltammetry (CV), Galvanostatic Charge-Discharge 
(GCD), and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EES) techniques. 
 
Keywords—Poly(acrylic acid) (PAAc); Carbon Felt Electrode; Energy Storage; supercapacitor; 
carbon nanotube 
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ÖZET 

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programı kapsamında 
yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının uyku kalitesini ve anksiyete 
düzeylerinin ilişkisini incelenmesi amaçlanmıştır. Nişantaşı üniversitesi öğrencilerinin sosyal 
medya bağımlılığının uyku kalitelerine ve aynı zamanda anksiyete düzeylerine etkisinden söz 
edilmiştir ve uyku kalitesi, anksiyete düzeyi insanın iyi hissetmesini yaşam kalitesini doğrudan 
etkilemektedir. Bu nedenle iyi oluş halini uyku kalitesi ve anksiyetenin doğrudan etkilediği 
düşünülmekedir. Nişantaşı Üniversitesinde eğitim gören 201 öğrenci seçkisiz olarak atanmıştır. 
Katılımcılara likert tipte Bergen sosyal medya bağımlılık ölçeği, Staı 1, Staı 2 durumluk sürekli 
kaygı ölçekleri, sosyodemografik bilgi formu, Pitssburgh uyku kalitesi indeksi dağıtılmıştır. 
Araştırmaya katılan 201 katılımcının sosyodemografik değişkenlerin dağılımı için frekans 
dağılımları verilmiştir. İlk olarak, sosyodemografik değişkenler bakımından sosyal medya 
bağımlılığı, anksiyete ve uyku kalitesi puanlarının karşılaştırılması amacıyla bağımsız 
örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaşı, 
sosyal medya bağımlılığı, uyku kalitesi ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 
için Pearson Korelasyonu uygulanmıştır. Korelasyonu saptanan değişkenler arasındaki uyku 
kalitesi değişkeni bağımlı değişken olarak alınarak, yaş, cinsiyet, sosyal medya bağımlılığı ve 
sürekli kaygı düzeylerinin yordayıcılığının incelenmesi için iki modelli hiyerarşik regresyon 
analizi uygulanmıştır. Ek olarak çalışmada ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimleyici 
ve kesitsel nitelikte bir araştırma deseni kullanılmıştır. Sosyal medya bağımlılık puanları 
arttıkça uyku kalitesi düşmekte ,anksiyete düzeyi artış göstermektedir. Bulgular arasında, 
kadınlarda sosyal medya bağımlılık düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğu, kaygı 
düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu ve uyku kalitelerinin de erkeklere oranla daha 
kötü olduğu bulgular arasında mevcuttur. Genç katılımcıların nispeten uyku kalitelerinin daha 
kötü olduğu  bulgular arasındadır.  Eğitim düzeyi bakımından bulgular, ön lisans öğrencilerinin 
uyku kaliteleri daha düşük iken,  iyi uyku kalitesi yüksek lisans öğrencilerinde saptandığı 
yönündedir. Bu çalışmada etik kurul raporu alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya bağımlılığı, uyku kalitesi, anksiyete 
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                                                    ABSTRACT 

It was carried out within the scope of Nişantaşı University Social Sciences Institute Clinical 
Psychology program. It was aimed to examine the relationship between social media addiction, 
sleep quality and anxiety levels in university students. The effect of social media addiction of 
Nişantaşı University students on their sleep quality and anxiety levels has been mentioned, and 
sleep quality, anxiety level directly affects the quality of life of people. For this reason, it is 
thought that sleep quality and anxiety directly affect well-being. 201 students studying at 
Nişantaşı University were randomly assigned. Likert-type Bergen social media addiction scale, 
Staı 1, Staı 2 state trait anxiety scales, sociodemographic information form, and Pitssburgh sleep 
quality index were distributed to the participants. Frequency distributions for the distribution 
of sociodemographic variables of the 201 participants participating in the research are given. 
Firstly, independent samples t-test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis test were applied to 
compare social media addiction, anxiety and sleep quality scores in terms of sociodemographic 
variables. Pearson Correlation was applied to examine the relationship between participants' 
age, social media addiction, sleep quality and anxiety levels. The sleep quality variable among 
the correlated variables was taken as the dependent variable, and hierarchical regression 
analysis with two models was applied to examine the predictors of age, gender, social media 
addiction and trait anxiety levels. In addition, a descriptive and cross-sectional research design 
using the relational survey model was used in the study. As social media addiction scores 
increase, sleep quality decreases and anxiety level increases. Among the findings, there are 
findings that the level of social media addiction is higher in women than men, their anxiety 
levels are higher than men, and their sleep quality is worse than men. It is among the findings 
that young participants have relatively worse sleep quality. In terms of education level, the 
findings show that while the sleep quality of associate degree students is lower, good sleep 
quality is found in graduate students. Ethics committee report was obtained in this study. 
 
Keywords- Social media addiction, sleep quality, anxiety 
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ÖZET 

Vergi harcaması, çeşitli politikalar doğrultusunda tahsilinden vazgeçilen vergi geliri olarak 
tanımlanmaktadır. Muafiyet, istisna, vergi affı, vergi indirimi gibi uygulamaları olan vergi 
harcaması olgusu, Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan itibaren resmi olarak ortaya çıkan ve 
giderek ivme kazanan bir mali politika aracıdır. Vergi harcama uygulamalarının başında gelen 
vergi afları her ne kadar vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlasa da toplumun vergiye olan 
uyumunu azaltma noktasında önemli bir etkiye de sahiptir. Özellikle plansız ve kısa aralıklarla 
çıkarılan vergi aflarının uzun dönemde toplumun vergiye uyumunu bozduğu ve kimi kesimlerce 
toplum içerisinde adaletsiz bir ortam yaratılmasına sebep olduğu dile getirilmektedir. Vergi 
aflarının yanı sıra vergi kanunlarında yer alan muafiyet ve istisnalar da yine toplumda vergi 
uyumunun azalmasına ve vergi adaletinin bozulmasına sebep olan durumlardandır. Gelir 
vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi kanunları başta olmak üzere çeşitli kanunlarda 
yer alan vergi muafiyet ve istisna konuları sayesinde matrahlarını beyanname yoluyla bildiren 
kişi ve kurumlar faaliyet alanlarını bu noktalara kaydırma imkânı bulmakta ve muhtemel vergi 
yükünden kurtulmaktadırlar. Ancak buna karşılık vergisi stopaj yoluyla kesilerek ödenen ücretli 
çalışanlar bu avantajlardan faydalanamamakta ve özellikle enflasyonist ortamda zaman zaman 
net gelire oranla yüksek vergiler ödeyebilmektedirler. Bu olumsuz durum da toplumda alt ve 
üst sınıf arasındaki uçurumun daha da artmasına sebep olmaktadır.  

Sonuç olarak son yıllarda gerek covid-19 sürecinin olumsuz ekonomik etkileri gerekse de 
ülkemizin yaşadığı ekonomik krizin etkisiyle gelir dağılımı ve vergi adaletinde bozulmalar 
meydana gelmiştir. Bu durumun güncel istatistiki veriler ışığında değerlendirilmesi bu 
çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmuştur. Araştırmada Betimsel Araştırma Yöntemi 
kullanılmıştır. Konu ve süreçle ilgili birincil ve ikincil kaynaklar değerlendirilerek detaylı 
literatür taraması yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler—Vergi Harcaması; Vergi Adaleti; Gelir Dağılımı; Vergi Uyumu. 
 

ABSTRACT 

Tax expenditure is defined as tax revenue that is forgone in line with various policies. The 
phenomenon of tax expenditure, which has applications such as exemption, exemption, tax 
amnesty, and tax reduction, is a financial policy tool that has officially emerged in Turkey, 

692



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

especially since the 2000s, and is gaining momentum. Although tax amnesties, which are at the 
forefront of tax expenditure practices, provide ease of payment to citizens, they also have a 
significant effect on reducing the tax compliance of the society. It is stated that especially the 
tax amnesties, which are issued unplanned and at short intervals, disrupt the tax compliance of 
the society in the long term and cause an unfair environment in the society by some segments. 
In addition to tax amnesties, exemptions and exceptions in tax laws are also among the 
situations that cause a decrease in tax compliance in the society and deterioration of tax justice. 
Thanks to the tax exemption and exemption issues in various laws, especially income tax, 
corporate tax and value added tax laws, individuals and institutions that declare their bases by 
way of declaration have the opportunity to shift their fields of activity to these points and get 
rid of the possible tax burden. On the other hand, wage earners who are paid by withholding 
tax cannot benefit from these advantages and may pay higher taxes compared to their net 
income from time to time, especially in an inflationary environment. This negative situation 
causes the gap between the lower and upper classes in the society to increase even more. 

As a result, in recent years, both the negative economic effects of the covid-19 process and 
the effect of the economic crisis in our country, there have been deteriorations in income 
distribution and tax justice. Evaluation of this situation in the light of current statistical data has 
formed the main motivation of this study. Descriptive Research Method was used in the 
research. A detailed literature review was conducted by evaluating the primary and secondary 
sources related to the subject and process. 

 
Keywords- Tax Expenditure; Tax Justice; Income Distribution; Tax Compliance. 
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ÖZET 

Günümüzün hızla büyüyen sanayi sektöründe, şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri 
açısından rekabetçi bir yapıya sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, örgütler daha 
rekabetçi bir yapıya sahip olabilmek için daha az maliyetle daha çok kazanım elde 
edebilecekleri yöntemler uygulamaya odaklanırlar. Bu yöntemlerin başında yalın yönetim 
anlayışı gelmektedir. Yalın Yönetim, maliyetleri ve israfı azaltmak için en sık kullanılan 
yöntemlerden biridir. Örgütlerin verimsiz ve gereksiz süreçlerini ortadan kaldırarak, israfı en 
aza indirerek ve müşteri değerini en üst düzeye çıkararak verimliliğin arttırılmasına yardımcı 
olur ve dolayısıyla örgütlerin artan rekabetçi iş piyasasında ayakta kalmalarına ve kendilerini 
geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. Yalın yönetim anlayışının başarısı özellikle örgütlerin en 
değerli kaynağı olan beşeri sermayesine bağlıdır. Yönetime güven duyulmaması ve uygulanan 
yalın yönetim anlayışının neden olacağı örgütsel değişimin olumsuz olarak algılanması 
durumunda çalışanlar yalın yönetim uygulamalarına karşı direnç gösterebilirler ve bu durum 
çalışanın performansını olumsuz yönde etkileyebilir.  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Iğdır ilindeki organize sanayi bölgesinde (OSB) faaliyet 
gösteren firmalardaki yalın yönetim anlayışı ve uygulamalarının çalışanların örgütsel değişme 
direnç ve iş performanslarına etkisinin olup olmadığı araştırılmasıdır. Bu amaçla bu çalışmada 
nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi uygulanmıştır. Google Form üzerinden 
hazırlanan online anket çalışması ile organize sanayi bölgesindeki firmalardaki 134 çalışandan 
veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS.20 ve YEM Amos.25 
programlarından yararlanılmıştır. Çalışanların demografik özellikleri ile yalın yönetim, 
örgütsel değişime direnç ve çalışan performansı değişkenleri arasında farklılık olup olmadığını 
tespit edebilmek için farklılık analizlerinden ve yalın yönetim uygulamalarının örgütsel 
değişime direnç ve çalışan performansı üzerindeki etkisini tespit edebilmek için yol ve 
korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan yol ve korelasyon analizleri sonucunda 
yalın yönetim uygulamalarının örgütsel değişime direnç üzerinde olumsuz, çalışan performansı 
üzerinde olumlu ve örgütsel değişime direncin çalışan performansı üzerinde olumsuz yönde 
etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile Iğdır ili OSB`de bulunan firmaların yalın 
yönetim uygulamaları arttıkça, çalışanlar örgütsel değişime daha az direnç göstermekte ve daha 
çok iş performansı sergilemektedirler. Ayrıca yapılan farklılık analizleri sonucunda yalnızca 
çalışanların eğitim durumları ile yalın yönetim değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler— Yalın Yönetim, Değişime Direnç, Çalışan Performansı  
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ABSTRACT 

In today's rapidly growing industrial sector, companies need to have a competitive structure 
in order to survive. Therefore, in order to have a more competitive structure, organizations focus 
on applying methods where they can gain more with less cost. At the beginning of these 
methods is the lean management approach. Lean Management is one of the most commonly 
used methods to reduce costs and waste. It helps organizations to increase productivity by 
eliminating inefficient and unnecessary processes, minimizing waste and maximizing customer 
value, thus enabling organizations to survive and develop themselves in the increasingly 
competitive job market. The success of the lean management approach depends on the human 
capital, which is the most valuable resource of the organizations. If the management is not 
trusted and the organizational change caused by the applied lean management approach is 
perceived negatively, employees may resist lean management practices and this may negatively 
affect the employee's performance. 

In this context, the aim of this study is to investigate whether the lean management approach 
and practices in the companies operating in the organized industrial zone (OIZ) in Iğdır 
province have an effect on the organizational change resistance and job performance of the 
employees. For this purpose, the survey method, one of the quantitative research methods, was 
used in this study. Data were obtained from 134 employees in companies in the organized 
industrial zone with the online survey study prepared via Google Form. SPSS.20 and YEM 
Amos.25 programs were used in the analysis of the data obtained. In order to determine whether 
there is a difference between the demographic characteristics of the employees and the lean 
management, resistance to organizational change and employee performance variables, 
difference analyzes were used. As a result of the path and correlation analyzes, it was concluded 
that lean management practices had a negative effect on resistance to organizational change, a 
positive effect on employee performance, and resistance to organizational change had a 
negative effect on employee performance. In other words, as the lean management practices of 
companies in Iğdır OIZ increase, employees show less resistance to organizational change and 
show more job performance. In addition, as a result of the difference analysis, it was determined 
that there was a significant difference only between the education status of the employees and 
the lean management variable. 

 
Keywords- Lean Management, Resistance to Change, Employee Performance 
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ÖZET 

Özel yetenekli bireylerin dünya çapında önemli başarılar kazanması, öğretim sürecinde hayat 
boyu öğrenme prensipleri olarak nitelendirilen öğretim sürecinde kazandırılan becerilerin kalıcı 
hale dönüştürülmesi, sürdürülebilir rekabet gücü için gereken bilgi ve donanımın 
kazandırılması ile mümkündür. Bu kapsamda, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin rolü büyüktür. Bu 
araştırma, özel yetenekli bireylere ileri düzey eğitim fırsatları sunmayı amaç edinen bu 
merkezlerdeki, yöneticilerin ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenme kapsamında yeterliklerini 
ortaya çıkaracağı, dolayısıyla hedefine ulaşma noktasında Bilim ve Sanat Merkezlerinin 
değerlendirilmesine imkan tanıması açısından önemlidir. Bu bağlamda araştırmada, özel 
yetenekliler eğitiminde hayat boyu öğrenme ölçeğinin geliştirilmesi ve kullanışlılığının 
incelenmesi hedeflenmektedir. Ölçeğin geliştirilmesinde üç aşama izlenmiştir.  Birinci aşamada 
madde havuzu oluşturularak farklı alanlardan uzmanların görüşleri alınmış ve çıkarılması 
gereken maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Başlangıçta 27 madde olan deneme ölçeği uzman 
geribildirimlerinden sonra 21 madde olarak düzenlenmiştir. İkinci aşamada, hazırlanan deneme 
ölçeği 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde özel yetenekliler eğitimini 
üstelenen Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 
çalışma grubu-1’e (213 öğretmen ve yöneticiye) uygulanmıştır. Verilere faktör analizi (AFA) 
yapılması sonucunda ölçeğin KMO değerinin .931 olduğu ve iki boyutlu olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca faktörler sırasıyla “Nitelik odaklı yaklaşım” ve “Öğrenme odaklı yaklaşım” 
olarak adlandırılmıştır. Afa’da temel bileşenler analizinde yük değerleri arasında 0,10 ve daha 
az fark olduğu tespit edilen 5, 7, 12, 21 dört madde çıkarılarak 17 maddelik form elde edilmiştir. 
Üçüncü aşamada,ise 17 maddelik ölçek çalışma grubu-2’ye (183 öğretmen ve yönetici) 
uygulanmıştır. Verilere Lisrel programı ile uygulanan Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
sonunda Uyum indekslerine göre önerilen iki faktörlü yapı doğrulanıp doğrulanmadığı 
incelenmiş ve uyum indekslerinin kabul edilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Nitelik odaklı 
yaklaşım” ve  ““öğrenme odaklı yaklaşım” olarak isimlendirilen 2 alt boyutlu 17 maddelik son 
form ölçeğin, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise .931 olarak bulunmuştur. Araştırma 
sonucunda geliştirilen Özel Yetenekliler Eğitiminde Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği’nin geçerli 
ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın etik kurul izni mevcuttur. 

 
Anahtar Kelimeler—Hayat boyu öğrenme; ölçek geliştirme; özel yetenekliler eğitimi; 
öğretmenler; yöneticiler 
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ABSTRACT 

It is possible for gifted individuals to achieve significant worldwide success, by transforming 
the skills acquired in the teaching process, which are defined as lifelong learning principles, 
into a permanent state, and by gaining the necessary knowledge and equipment for sustainable 
competitiveness. In this context, the role of Science and Art Centers is significant. This research 
is important that it will reveal the competencies of administrators and teachers in these centers, 
which aim to provide advanced education opportunities to gifted individuals, within the scope 
of lifelong learning, and therefore allow the evaluation of Science and Art Centers at the point 
of reaching their goal. In this context, it is aimed to develop a lifelong learning scale and to 
examine its usefulness in the education of special talents. Three stages were followed in the 
development of the scale. In the first stage, an item pool was created and the opinions of experts 
from different fields were taken and the items to be removed were removed from the scale. The 
trial scale, which was originally 27 items, was arranged as 21 items after expert feedback. In 
the second stage, the prepared trial scale was applied to the study group-1 (213 teachers and 
administrators) working in the Science and Art Centers that undertake the education of special 
talents throughout Turkey and participated in the research voluntarily in the 2021-2022 
academic year. . As a result of factor analysis (AFA) performed on the data, it was determined 
that the KMO value of the scale was .931 and it was two-dimensional. In addition, the factors 
were named as "Quality-oriented approach" and "Learning-oriented approach", respectively. A 
17-item form was obtained by deleting 5., 7., 12., and 21. items, which were found to have a 
difference of 0.10 or less between the load values in the principal components analysis in Afa. 
In the third stage, the 17-item scale was applied to the study group-2 (183 teachers and 
managers). At the end of the Confirmatory Factor Analysis (DFA) applied to the data with the 
Lisrel program, it was examined whether the proposed two-factor structure according to the Fit 
indices was confirmed and it was determined that the fit indices were at an acceptable level. 
The Cronbach's alpha reliability coefficient of the 17-item final form scale with 2 sub-
dimensions  was found as .931. It can be concluded that the Lifelong Learning Scale in the 
Education of the Gifted, which was developed as a result of the research, is a valid and reliable 
measurement tool. There is ethics committee approval for this research. 
 
Keywords- Life Long Learning; developing a scale; gifted education; teachers; school 
managers 
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ÖZET 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin başlıca amacı, işin yürütülmesinden doğan zararlı koşulları, 
güvenliği tehlikeye sokacak durum ve davranışları en aza indirgemek, tehlikeden kaynaklanan 
riskleri kabul edilebilir risk seviyesinde tutarak çalışanları korumaktır. İş sağlığı ve güvenliği 
bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri olan turizm sektöründe, özellikle 
otel işletmelerinde gerek çalışma ortamından gerekse yapılan işten kaynaklanan çok sayıda 
fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik ve ergonomik riskler bir arada bulunmaktadır. Termal 
otel işletmeleri, hem sağlık hem de turizm hizmetlerini bir arada yürüttüğü için diğer turizm 
alanlarına göre iş sağlığı ve güvenliği açısından daha risklidir. Uzun süreli çalışma, ağır iş 
yükü, yetersiz dinlenme araları, işin yapılması esnasında ergonomik olmayan duruş 
pozisyonları, müşteri çoğunluğunun hasta bireyler olmasından kaynaklı oluşabilecek bulaşıcı 
hastalık riski, fiziksel olarak kötü iş koşulları (nemli ortamlar, sıcaklık vb.) termal turizm 
çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları başlıca risk faktörleridir.  

Hazırlanan bu yüksek lisans çalışmasında, termal otel çalışanlarının iş güvenliği 
kültürlerinin belirlenmesi amaçlanmış, çalışanlarda iş güvenliği kültürünün arttırılabilmesi 
için önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın evrenini 2021-2022 yılında Afyonkarahisar ilinde 
bulunan termal otellerde görev yapan 100 gönüllü personel oluşturmaktadır. Çalışmada, 
termal otel işletmelerindeki çalışanların iş güvenliği kültürü düzeylerini belirlemek amacıyla 
geliştirilen anket formu kullanılmış ve elde edilen verilen SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre termal otel çalışanlarının iş güvenliği kültürlerinin orta düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun daha yüksek düzeylere çıkarılabilmesi için gerek 
çalışanların gerekse işletme yönetiminin yapması gereken bazı öneriler sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler—İş Sağlığı, İş Güvenliği,İş Güvenliği Kültürü, Turizm, Termal Turizm  
 

ABSTRACT 

The main purpose of Occupational Health and Safety is to minimize the harmful conditions 
arising from the conduct of the work, the situations and behaviors that will endanger the 
safety, and to protect the employees by keeping the risks arising from the danger at an 
acceptable risk level. There are many physical, chemical, biological, psychological and 
ergonomic risks arising from both the working environment and the work done in the tourism 
sector, which is one of the working areas that carry significant risks in terms of occupational 
health and safety, especially in hotel businesses. Since thermal hotel businesses carry out both 
health and tourism services together, they are more risky in terms of occupational health and 
safety compared to other tourism areas. Long-term work, heavy workload, insufficient rest 
breaks, non-ergonomic postures during the work, the risk of infectious diseases that may 
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occur due to the fact that the majority of customers are sick individuals, physically bad work 
conditions (humid environments, temperature, etc.) are the problems faced by thermal tourism 
workers. are the main risk factors. 

In this master's study, it was aimed to determine the occupational safety cultures of the 
thermal hotel employees, and suggestions were made to increase the occupational safety 
culture in the employees. The universe of the study consists of 100 volunteer personnel 
working in thermal hotels in Afyonkarahisar province in 2021-2022. In the study, the 
questionnaire form developed to determine the occupational safety culture levels of the 
employees in the thermal hotel enterprises was used and the data obtained was analyzed with 
the SPSS program. According to the results of the analysis, it has been determined that the 
occupational safety cultures of the thermal hotel employees are at a moderate level. In order 
to raise this situation to higher levels, some suggestions are presented for both the employees 
and the business management. 

 
Keywords- Occupational Health, Occupational Safety, Occupational Safety Culture, Tourism, 
Thermal Tourism 
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ABSTRACT 

Using information technologies and increasing environment-oriented approaches allow for 
a more efficient and environmentally friendly information flow in the supply chain. The focus 
of logistics and transportation activities in green supply chain structures is green practices. In 
addition, the environmental awareness levels of green suppliers and green customers affect 
companies' orientation towards environmentally friendly production and operations. In this 
research, the effect of knowledge levels of green suppliers and green customers on the green 
performance of organizations and the role of green information systems in this relationship are 
discussed. Three hypotheses were developed in the study. To test the developed hypotheses, 
scales whose reliability and validity were tested in the literature were used. The research was 
carried out on textile companies operating in Bursa, Turkey. The sample area was determined 
by simple random sampling method. Between August and September 2022, 495 data were 
successfully collected. Exploratory factor analysis, validity analysis, sample adequacy and 
reliability tests were performed with the SPSS program. Confirmatory factor analysis and 
hypothesis tests were performed with the AMOS program. As a result of the research, all 
hypotheses were accepted. Green supplier and green customer knowledge levels have a positive 
and significant effect on organizational green performance. Green information systems have 
full mediation effect between green supplier knowledge and green organizational performance. 
However, green information systems have a partial mediating effect between green customer 
knowledge and green organizational performance. In addition, recommendations were 
developed based on research findings. 

 
Keywords— Green Supplier Knowledge, Green Customer Knowledge, Organizational Green 
Performance, Green İnformation Systems, Mediating Effect. 
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ÖZET 

Bilgi teknolojileri kullanım artışı ve çevre odaklı yaklaşımlar tedarik zinciri içinde bilgi 
akışının daha etkin ve çevreci sağlanmasına fırsat vermektedir. Yeşil tedarik zinciri yapılarında 
lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin temel odak noktası yeşil uygulamalardır. Ayrıca yeşil 
tedarikçi ve yeşil müşterilerin çevresel duyarlılık düzeyleri firmaların çevreci üretim ve 
operasyonlara yönelmesini etkiler. Bu araştırmada yeşil tedarikçi ve yeşil müşterilere ait bilgi 
düzeylerinin örgütlerin yeşil performansları üzerindeki etkisi ve bu ilişkide yeşil bilgi 
sitemlerinin rolü ele alınmıştır. Araştırmada üç hipotez geliştirilmiştir. Geliştirilen hipotezlerin 
test edilmesi için literatürde güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş ölçeklerden faydalanılmıştır. 
Araştırma Bursa’da faaliyet gösteren tekstil firmaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem 
alan basit rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında 
495 adet veri başarıyla toplanmıştır. SPSS programıyla keşfedici faktör analizi, geçerlilik 
analizi, örneklem yeterlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. AMOS programıyla doğrulayıcı 
faktör analizi ve hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda tüm hipotezler kabul 
edilmiştir. Yeşil tedarikçi ve yeşil müşteri bilgi düzeyleri örgütsel yeşil performans üzerinde 
pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. Yeşil bilgi sistemleri yeşil tedarikçi bilgisi ile yeşil örgütsel 
performans arasında tam aracılık etkisine sahiptir. Fakat yeşil bilgi sistemleri yeşil müşteri 
bilgisi ile yeşil örgütsel performans arasında kısmı aracılık etkisine sahiptir. Ayrıca araştırma 
bulgularına dayalı öneriler geliştirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler- Yeşil tedarikçi bilgisi, Yeşil müşteri bilgisi, Örgütsel yeşil performans, 
Yeşil bilgi sistemleri, Aracılık etkisi. 
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ÖZET 

Güneş pili uygulamalarında, n-tipi pencere katmanı olarak CdS ince filmleri ve n-tipi tampon 
katmanı/eklem ortağı olarak MgZnO/CdS katmanlı yapısı yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca ZnO tohumlama tabakası, film büyüme kalitesini iyileştirmek için en çok tercih edilen 
uygulamalardan birisidir. Bu anlamda, çalışmada ZnO tohumlama tabakasının CdS ve 
MgZnO/CdS ince filmleri üzerine etkisi araştırıldı. ZnO tohumlama tabakası çözelti damlatma 
tekniği ile kaplandı, daha sonra CdS ve MgZnO filmleri kimyasal banyoda depolama yöntemi 
ile büyütüldü. Cam altlıklar üzerine kaplanan filmlere, hava ortamında ısıl işlem uygulandı. 
Örneklerin yapısal ve optik özellikleri XRD, geçirgenlik ve fotolüminesans spektrumları ile 
incelendi. CdS'in XRD spektrumu, yeniden kristalleşmenin bir sonucu olarak hekzagonal CdS 
ve kübik CdO fazlarının oluştuğunu gösterdi. MgZnO/CdS örneğinde Zn iyonlarının kübik bir 
CdS yapısına dahil olduğu tespit edildi. CdS ince filminin geçirgenlik eğrisi, yaklaşık 500 nm'de 
bir soğurma kıyısı sergilerken; MgZnO/CdS, 500 nm ve 330 nm civarında soğurma kenarlarına 
sahip olduğu belirlendi. CdS ince filminin fotolüminesans spektrumu, CdS'e ait kusur geçişini, 
bant kenarı emisyonunu, konakçı yapıyı ve ayrıca CdO'ya ait bir kusur geçişinin varlığını ortaya 
koydu. MgZnO/CdS'in fotolüminesans spektrumu, oksijen vakansiye, bant kenarı emisyonu ve 
derin seviye geçişi gibi MgZnO ve CdS katmanlarıyla ilişkili kusur yapılarını gösterdi. 
Kısacası, ZnO tohumlama tabakasının CdS ve CdS/MgZnO'nun yapısal ve optik özellikleri 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve optimizasyon süreçleri ile potansiyel güneş pili 
uygulamaları için referans sağlayabileceği sonucuna varıldı. 

 
Anahtar Kelimeler— CdS, MgZnO/CdS, ZnO tohumlama tabakası, kimyasal banyoda 
depolama 
 

ABSTRACT 

In solar cell applications, CdS thin films as n-type window layer and MgZnO/CdS stack as 
an n-type buffer layer/junction partner are extensively used. In addition, ZnO seed layer is one 
of the most preferred applications to improve film growth quality. In this sense, the effect of 
ZnO seed layer on CdS and MgZnO/CdS thin films was investigated in this study. ZnO seeding 
layer was covered by solution drop technique, then CdS and MgZnO films were grown by 
chemical bath deposition method. Films coated on glass substrates were subjected to post-heat 
treatment in air atm. The structural and optical properties of the samples were investigated with 
XRD, transmittance and photoluminescence spectra. The XRD spectrum of CdS showed the 
formation of hexagonal CdS and cubic CdO phases as a result of re-crystallization. In 
MgZnO/CdS sample, it was detected that Zn ions were included in a cubic CdS structure. While 
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the transmittance curve of CdS thin film exhibited an absorption site of about 500 nm, 
MgZnO/CdS stack had absorption edges around 500 nm and 330 nm. The photoluminescence 
spectrum of CdS thin film revealed the defect transition, band edge emission, host of CdS and 
also the existence of a defect transition of CdO. In addition, photoluminescence spectrum of 
MgZnO/CdS showed the defect structures associated with MgZnO and CdS layers, such as, 
oxygen vacancy, band edge emission and deep level transition. In short, it has been concluded 
that the ZnO seed layer has a significant effect on the structural and optical properties of CdS 
and CdS/MgZnO, and that it can provide a reference for potential solar cell applications with 
optimization processes. 
 
Keywords- CdS, MgZnO/CdS, ZnO seed layer, chemical bath deposition 
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ÖZET 

Evren ötesi veya öte evren olarak da adlandırılan metaverse, sanal ve artırılmış gerçeklik 
teknolojileri aracılığıyla desteklenen 3 boyutlu sanal dünyalardan oluşan bir ağdır. Metaverse, 
akıllı cihazlar, bilgisayarlar, çeşitli 3D ara yüzler, VR ve AR teknolojileriyle fiziksel olarak 
içinde bulunulan gerçek zaman ve mekândan uzaklaşılarak evrenin ötesine geçme potansiyeli 
şeklinde de tanımlanmaktadır. Metaverse, gelişmiş farklı teknolojilerin eş zamanlı ve entegre 
bir biçimde kullanıldığı, entelektüel, kültürel ve ekonomik üretim için altyapı, etkileşim ve 
işbirliği fırsatları sunan yeni bir gerçekliktir. Metaverse’in potansiyel tüketicileri olan genç 
kuşakların gelişen teknolojilere, dijitalleşmeye ve metaverse ile ilgili bilgi düzeyleri ve ilgileri, 
iş dünyasının ve pazarlama yöneticilerinin metaverse’te konumlanmaları, hedefleri, plan ve 
programları için önem arz etmektedir. Çalışmada amaç, özellikle genç kuşakların metaverse’e 
yönelik bilgi düzeylerini ölçmektir. Nicel yöntemin kullanıldığı çalışmada  “Metaverse Bilgi 
Düzeyi Ölçeği” kullanılmış ve 152 üniversite öğrencisinden anket yoluyla veri toplanmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, ölçeğin alt boyutlarından dijitalleşme ile teknoloji ve dijitalleşme 
ile yaşam biçimi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Metaverse’i duyduğunu 
belirten katılımcıların hiç duymayanlara ve duyup ne olduğunu bilmeyenlere göre bilgi 
düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Erkek katılımcıların yeni 
teknolojilere orta ve yüksek düzeyde ilgileri olmasına ve metaverse kavramını kısmen, orta ve 
yüksek düzeylerde bilgi sahibi olmalarına rağmen anlamlı düzeyde ilgi duymadıkları, ayrıca 
ilgilenmeyi düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. Kadın katılımcıların ise erkeklere nazaran yeni 
teknolojilere ilgi düzeyi düşük ve metaverse’e ilişkin bilgi düzeyi de daha düşük çıkmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler— Metaverse; Metaverse Bilgi Düzeyi; Metaverse Pazarlama; Potansiyel 
Tüketiciler  
 

ABSTRACT 
The metaverse, also called the post-universe or the post-universe, is a network of 3D virtual 
worlds powered by virtual and augmented reality technologies. Metaverse is also defined as the 
potential to go beyond the universe by moving away from the real time and space physically 
present with smart devices, computers, various 3D interfaces, VR and AR technologies. 
Metaverse is a new reality where different advanced technologies are used simultaneously and 
in an integrated way, providing infrastructure, interaction and cooperation opportunities for 
intellectual, cultural and economic production. The knowledge levels and interests of the young 
generations, who are potential consumers of the metaverse, about developing technologies, 
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digitalization and metaverse are important for the positioning, goals, plans and programs of the 
business world and marketing managers in the metaverse. The aim of the study is to measure 
the knowledge level of especially young generations towards the metaverse. In the study in 
which the quantitative method was used, the "Metaverse Knowledge Level Scale" was used and 
data were collected from 152 university students through questionnaires. According to the 
results of the research, positive and significant relationships were found between digitalization 
and technology, which are sub-dimensions of the scale, and between digitalization and lifestyle. 
It was determined that the level of knowledge of the participants who stated that they had heard 
of the Metaverse was significantly higher than those who had never heard of it and those who 
had heard but did not know what it was. It has been revealed that although male participants 
have moderate and high interest in new technologies and have partial, moderate and high level 
of knowledge of the concept of metaverse, they do not have a significant interest and also do 
not think of being interested. Compared to men, female participants have a lower level of 
interest in new technologies and a lower level of knowledge about the metaverse. 
 
Keywords- Metaverse; Metaverse Knowledge Level; Metaverse Marketing; Potential 
Consumers 
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ÖZET 

Bir okulun öğrenme ortamı olarak işlev görebilmesi için toplumsal çevre ile ilişkisini 
düzenlemesi gerekmektedir. Toplumun en küçük birimi olan aileler ise eğitim süreçlerinin en 
önemli paydaşlarındandır. Aileler çocuklar ile ilgili belirli bir anlayışa sahip oldukları için 
kendi deneyimlerinden yola çıkarak eğitim süreçlerindeki paylaşımlara farklı katkılar 
sunabilmektedir.  Aile katılımı çocukların gelişimlerini ailelerin yakından takip etmesidir. 
Aile katılımı okul programları zenginleştirilirken ve öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlemeler yapılırken süreçte aileden destek alınması ile ilişkilidir. Okul 
iklimi ise, okuldaki yöneticilerin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin okula ilişkin 
düşünce, duygu, tutum ve beklentilerin okulun örgütsel yapısı içerisinde oluşturduğu 
atmosferdir. Çocukların gelişimlerinin dikkate alınarak eğitimsel amaçların gerçekleştirildiği 
kurumlarda aileler çocukların gelişimlerinde okul kadar önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan 
araştırmaların bazıları göstermektedir ki, olumlu okul iklimine sahip okullarda aile katılımı 
daha üst düzeydedir ve ailelerin okula ilişkin bakış açıları göz ardı edilmemektedir.  

Aile katılımı ve okul iklimi, okullar ve olumlu öğrenme çıktıları açısından birbiriyle 
yakından ilişkili olan önemli kavramlardır. Bu araştırmada velilerin okul iklim ve aile katılımı 
algısının çocuklarının öğrenim kademesine göre farklı değişkenler ile incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı,  çocukların öğrenim kademesinin; 
velilerin okul iklimi algısı ve aile katılımı üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup 
oluşturmayacağını incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkilsel tarama modeli 
kapsamında olan çalışmanın örneklemini çocukları Ankara ili Çankaya ilçesindeki bir özel 
okulda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin velilerinden 
oluşturmaktadır. Veriler Aile Katılımı Ölçeği ile Veli Okul İklim Algısı Ölçeği ile elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) ile çözümlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler— Aile Katılımı, İklim, Okul İklimi, Veli 
 

ABSTRACT 

For a school to function as a learning environment, it must regulate its relationship with the 
social environment. Families, the smallest unit of the society, are among the most important 
stakeholders of the education process. Since families have a certain understanding about 
children, they can make different contributions to the sharing in the education process based 
on their own experiences. Family involvement is the close follow-up of children's 
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development by families. Family involvement is related to getting support from the family in 
the process while enriching the school programs and making arrangements in line with the 
interests and needs of the students. School climate is the atmosphere created by the thoughts, 
feelings, attitudes and expectations of school administrators, teachers, parents and students 
within the organizational structure of the school. Families play an important role in the 
development of children as much as school in institutions where educational goals are realized 
by considering the development of children. Some of the studies show that family 
participation is higher in schools with a positive school climate and the perspectives of 
families towards the school are not ignored.  

Family involvement and school climate are important concepts that are closely related to 
schools and positive learning outcomes. In this study, it is aimed to examine parents' 
perception of school climate and family involvement with different variables according to 
their children's education level. In this direction, the main purpose of the research is to 
determine the level of education of children; the aim of this study is to examine whether it 
will make a significant difference on parents' perception of school climate and family 
participation. The sample of the study, which is within the scope of the relational survey 
model, which is one of the quantitative research methods in Turkish, consists of parents 
whose children are at primary school, secondary school and high school level who are 
studying in a private school in Ankara province Çankaya district.  The data were obtained 
with the Parent Participation Scale and the Parent School Climate Perception Scale. The 
obtained data were analyzed with SPSS (Statistics Package for Social Sciences). 
 
Keywords-  Family Involvement, Climate, School Climate, Parents 
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ÖZET 

Toplumun yaşayışlarının bir ürünü olan kültür olgusu insanlığın yaşadığı her dönemde 
varlığını korumaktadır. Kültürün varlığı yıllar içinde yaşayışların değişmesi ve dönüşmesi ile 
çeşitlenmiş, yeni alanlar oluşturmuştur. Günümüzde bu alanlardan biri ise kültür ekonomisi 
alanıdır. Küreselleşen dünyanın ortak bir hedefi olan ve sosyo-kültürel ögelerle beslenen kültür 
ekonomisi terimi, marka yaratma ve coğrafi tescil açısından da önem arz etmektedir. Kültürel 
imgenin yaratımı ve varlığı, küreselleşen dünya için önemli somut bir delildir.  Kültürel 
ögelerin satışı ve pazarı kültür ekonomisinin araştırma alanını oluşturmaktadır. Çalışmanın ana 
konusu olan Balıkesir ilindeki kolonya ve kolonyanın üretimi, satışı kültür ekonomisi için 
yerinde bir örnek olacaktır. 1930’lardan beri bölgeye sık sık gelerek halka satış yapan ve 
kolonyacılığı bölge halkına öğreterek pazar oluşturmayı hedefleyen Rumlar ve Ermeniler 
sayesinde Balıkesir ilinde kolonya yapımı yayılım sağlamıştır. Usta-çırak ilişkisi şeklinde 
ilerleyen kolonyacılık, başta berberlerin tekelinde olmuş sonraları yalnızca kolonya üzerine 
çalışan esnafların gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu günümüze kadarki devamlılığın bir diğer 
önemli unsuru da bölgede yetişen doğal bitkilerden elde edilen esansın kolonyalarda 
kullanılması olmuştur. En bilinen örneği ile  Balıkesir ili özelinde formüle edilmiş beyaz 
zambak çiçeği esansı ile üretilen kolonyalar olmuştur. Coğrafi açıdan beyaz zambağın bölgede 
yetişmesi onun kolonya formüllerinde yer edinmesini sağlamıştır. Tıpkı beyaz zambak 
kolonyası gibi şehirde üretilen birçok farklı kolonya esansları da tespit edilmiştir. Tespit edilen 
bu kolonyaların şişelerindeki detaylar veya motiflerin ön planda olduğu, alacak kişiye özel 
olarak seçilip, hediye olarak hazırlandığı ve satıldığı görülmüştür. Hazırlanan bu şişelerin 
süsleme şekillerinin ayrı bir kültür ekonomisi alanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yerli ve 
yabancı turistler tarafından il dışına çıkan Balıkesir kolonyasına rağbet artmış ve bu durum bir 
pazarın oluşmasını oradan da formülü kullanan kolonyacılar tarafından markalaşmasını 
sağlamıştır. Balıkesir’de yaşatılan kolonyacılığın tanınmasında en önemli rollerden birisi de 
çeşitli panayır ve fuarlarda tanıtılıp satışının yapılmasıdır. Kültür ekonomisi içinde önemli bir 
alanı olan, insanların bir arada bulunduğu bu gibi topluluk alanlarının bulunması markalaşma, 
tanıtım gibi kültürel ögenin yayılması adına kıymeti yadsınamaz. Bunun yanında kaynaklardan 
ve sahadan tespit edilene göre 2000’li yıllarda şehrin girişinde, aynı zamanda farklı şehirlere 
ulaşımda kullanılan yol üstünde bulunan kolonya heykeli, şehre gidip gelen birçok insan için 
tanıtım aracı olmuştur. Günümüzde tanıtım ve reklam için sosyal medya ve dijital tanıtımlar 
yapılmaktadır. Balıkesir’de kolonyanın üretiminin ve satışının yanında kolonya hakkında 
tanıtımları, reklamları, dijital yayınları kültür ekonomisi bağlamında incelemek yerinde 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler—  Kültür Ekonomisi; Balıkesir Kolonyacılık Geleneği. 
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ABSTRACT 

The phenomenon of culture, which is a product of social life, continues to exist in every 
period of humanity. The existence of culture has diversified and created new areas with the 
change and transformation of lifestyles over the years. Today, one of these fields is the field of 
cultural economy. The concept of cultural economy, which is the common goal of the 
globalizing world and fed by socio-cultural elements, is also important in terms of brand 
creation and geographical registration. The formation and existence of cultural image is an 
important concrete evidence for the globalizing world. The sale and marketing of cultural items 
constitutes the research area of cultural economy. The production and sale of cologne and 
cologne in the province of Balıkesir, which is the main subject of the study, will set a good 
example for the cultural economy. Since the 1930s, the production of cologne became 
widespread in Balıkesir thanks to the Greeks and Armenians who came to the region frequently 
and sold cologne to the people and aimed to create a market by teaching cologne to the people 
of the region. The cologne business, which progressed in the form of a master-apprentice 
relationship, was in the hands of barbers at first, but later became a source of livelihood for the 
tradesmen who only worked with cologne. Another important element of this continuity has 
been the use of essential oils obtained from natural plants grown in the region in colognes. The 
most well-known example is the cologne produced with white lily flower extract specially 
formulated for Balıkesir. Geographically, the fact that the white lily grows in the region has 
enabled it to be included in cologne formulas. Just like the white lily cologne, many different 
cologne essences produced in the city have been identified. It has been seen that the details or 
motifs are in the foreground on the bottles of these colognes, they are specially selected for the 
buyer, prepared and sold as a gift. We can say that the decoration styles of these prepared bottles 
constitute a separate cultural economy area. The increase in demand for Balıkesir cologne 
coming from outside the province by domestic and foreign tourists has led to the formation of 
a market and then its branding by the cologne manufacturers using the formula. One of the most 
important roles in the recognition of the cologne culture in Balıkesir is its promotion and sale 
at various fairs and fairs. The existence of such community spaces, which have an important 
area in the cultural economy and where people come together, cannot be denied in terms of the 
spread of cultural elements such as branding and promotion. In addition, according to what has 
been determined from the sources and the field, the cologne statue located at the entrance of the 
city in the 2000s and also on the road used for transportation to different cities has been a 
promotional tool for many people. people are going to the city. Today, social media and digital 
promotions are made for promotion and advertising. In addition to the production and sale of 
cologne in Balıkesir, it would be appropriate to examine the promotion, advertisement and 
digital publications about cologne in the context of cultural economy. 
 
Keywords- Cultural Economy, Balikesir Cologne Tradition. 
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ABSTRACT

Innovation is an important driver for improving competitiveness of industry sectors and with 
that, of whole economies. Now that the tourism sector is slowly recovering from the economic 
impacts of the COVID-19 pandemic, fierce competition between tourism companies for fewer 
available tourists is putting additional pressure on those companies that have survived the 
pandemic, and only the most competitive companies are successful in attracting customers. 
Tourism has evolved to be a complex, experience-based product and tourism providers hence 
need to offer innovative products and services along the entire customer journey to attract 
tourists, even more so after the pandemic. It is, however, often unclear what leads companies 
to being innovative, especially in the less developed parts of this world. 

The paper addresses the aspect of competitiveness in developing countries and how 
competitiveness can be achieved through innovation, using the tourism sector and Cambodia as 
a least-developed country as the context for the research. So far, there is no research about 
innovation in tourism in Cambodia and while great emphasis in current research about 
innovation has been put on the outcomes of innovation, more research is needed to understand 
the antecedents, drivers, and prerequisites of innovation such as innovation capacity and what 
leads to it, e.g. employees’ capabilities on a firm-level. However, before addressing innovation 
on a firm-level, a deeper understanding about the country context in which innovation takes 
place must be gained first. Therefore, the purpose of this research is to understand the influence 
of the country context on innovation taking place on a firm-level in the developing world. 

For the data collection, a case study method is chosen, analyzing developing countries which 
have received a serious shock in their development after World War II, such as wars, genocides, 
or mass killings. As to the Cambodian context, the country has received such shock through the 
civil war in the 1980’s. Other cases with similar shocks in the past are identified as part of the 
case study approach with selection criteria for those countries being a shock in the past in the 
development of the country, a low education level, and today’s touristic relevance. Those 
countries are experiencing a pressure for innovation to catch up with other, more developed 
countries, however, experience difficulties with regard to innovating in a crisis or in the 
aftermath of such. First, the actual shock itself is analyzed to understand how countries reacted 
to the shock and how that shock is still shaping today’s society with the relevant aspect of 
research being today’s level of education in those countries, affecting in turn the available skill 
level of the labor force, and with that, employees’ capabilities and hence, a firm’s innovation 
capacity. 

The case study method is very suitable for the research as it allows for a systematic approach 
in gathering relevant data. In a first stage, the Cambodian context is analyzed in detail, 
narrowing the research down from the context of the developing world in general to the context 
of countries in the developing world that have received a shock after WWII through wars, 
genocides, or mass killings, and which are hence, similar to the Cambodian context. Based on 
thorough literature research, the case study method helps create the necessary framework to 
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understand the Cambodian context better. The case analysis allows to identify the mechanisms 
which have contributed to an increase in the educational level after the shock, particularly in 
Cambodia, where until today, the educational level remains very low after the civil war. 

The findings provide relevant insights about the context for innovation in the tourism sector 
in developing countries and on how those contextual factors influence innovation on the firm-
level, i.e. innovation capacity of firms. Once an understanding of the country-level has been 
created, following research can then focus on the firm-level by analyzing a firm’s innovation 
capacity based on its employees’ capabilities. With that, the research represents the first stage 
of a multiple-stage research process and once the contextual factors for innovation have been 
understood on a country-level, innovation on the firm-level and the employees’ capabilities 
contributing to it is analyzed next. 

 
Keywords—Competititveness; Innovation; Innovation Capacity; Developing Countries; 
Tourism; Post-COVID; Cambodia; Employee Capabilities; Case Study 
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ÖZET 

Duygu düzenleme, kişinin çevresine uyumu ve sosyal yeterliliği için yaşantımızda önemli 
bir yere sahiptir. Ayrıca duygu düzenleme becerilerinde yetersizlik düşük akademik başarı, 
saldırganlık, depresyon gibi durumlara sebebiyet verebilir. Bu araştırma, hikâye temelli 
etkinliklerin 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerine etkisini 
incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada ön test, son test, kontrol gruplu yarı deneysel desen 
modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu İstanbul ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 
bulunan bir anaokulunda, 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitime devam etmekte olan 19’u 
deney, 18’si kontrol grubundan oluşmak üzere toplam 37 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak “Demografik Bilgi Formu” ve “Duygu Düzenleme Becerileri 
Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada deney ve kontrol grubuna ön test ve son test olarak “Duygu 
Düzenleme Becerileri Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen hikâye 
temelli etkinlikler 6 farklı duyguyu kapsamaktadır. Etkinlikler ön test sonrası deney grubuna 8 
hafta boyunca haftada 3 kez olacak şekilde uygulanmıştır. Son test aşamasından 4 hafta sonra 
kalıcılık testi olarak ölçek tekrar uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara ise MEB Okul 
Öncesi Eğitim Programı uygulanmış herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Çalışmanın 
sonucunda duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet ve aylık gelir düzeyine göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca deney ve kontrol grubunun son 
test puanları arasında anlamlı farklılık göze çarpmaktadır. Çalışmada verilerin 
değerlendirilme süreci devam etmektedir.   

 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Duygu Düzenleme, Hikâye Temelli Etkinlik 

 

ABSTRACT 

Emotional regulation has an important place in our lives for a person's adaptation to their 
environment and social competence. Additionally, insufficient emotional regulation skills can 
lead to low academic achievement, aggression, depression, and other similar conditions. This 
research aims to examine the effect of story-based activities on the emotional regulation skills 
of children in the 60–72-month preschool period. The pre-test, post-test, and controlled quasi-
experimental design model were used in the study. The study group consists of a total of 37 
children, 19 of whom are in the experimental group and 18 are in the control group, 
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continuing their education in a kindergarten affiliated with the Ministry of National Education 
in Istanbul province in the 2022-2023 academic year. "Demographic Information Form" and 
"Emotional Regulation Skills Scale" were used as data collection tools in the study. The 
"Emotional Regulation Skills Scale" was applied to both the experimental and control groups 
as pre-test and post-test. The story-based activities developed by the researcher cover six 
different emotions. The activities were applied to the experimental group three times a week 
for eight weeks after the pre-test. The scale was applied again as a sustainability test four 
weeks after the post-test stage. The children in the control group were subjected to the 
Ministry of National Education Preschool Education Program without any intervention. As a 
result of the study, it was determined that emotional regulation skills showed a statistically 
significant difference according to gender and monthly income level. Additionally, there was 
a significant difference in the post-test scores between the experimental and control groups. 
The data evaluation process of the study is ongoing. 

 
Keywords: Pre-school, Emotion Regulation, Story-based Activity 
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ÖZET 

Amaç: Uygulama odaklı tüm disiplinlerin eğitim programında öğrenilen teorik bilgiler, klinik 
alanda kullanılmaktadır ve uygulamaları teorik bilgiler desteklemektedir. Fizyoterapi ve 
rehabilitasyon; bireylerin fiziksel, psikolojik, emosyonel ve sosyal durumlarda iyilik halini 
geliştirerek yaşam kalitesini maksimum düzeye ulaştırmayı hedefleyen, uygulama odaklı bir 
bilim dalıdır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin gelişimi ve küresel ölçekteki etkileri 
sonucunda tanı ve tedavi yaklaşımlarıında ilerleme kaydedilmiştir, bunun sonucunda eğitim ve 
pratikte uygulanan tedavi programları her geçen gün yenilenerek fizyoterapi alanındaki 
gelişmeler hızlanmıştır. Lisans dönemi; bilimsel araştırma becerisinin kazandırıldığı, bilgiyi 
etkili kullanabilmesini sağlayan, sorgulama yetisini kazandıran ve araştırmacı kimliğinin 
geliştirildiği önemli bir dönemdir. Uygulamaya ve kanıta dayalı yoğun lisans eğitimi süreci, 
öğrencilerin kaygı düzeylerini ve araştırma başarılarını etkilemektedir. Önceki çalışmalarda 
lisans seviyesindeki farklı eğitim alanındaki öğrencilerin kaygı ve araştırmaya yönellik 
tutumları incelenmiştir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin kaygı ve bilimsel araştırmaya bakış 
açılarının, mesleki hayatta kanıta dayalı yaklaşımları uygulama ve bilimsel çalışmalara takip 
etme tutumlarını etkilediği de bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı ise, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin araştırma yapmaya yönelik tutumlarını ve kaygı 
düzeylerini belirlemektir.  
 
Yöntem: Çalışmaya 18-30 yaş arası, İstanbul ilinde farklı vakıf üniversitelerinde İngilizce veya 
Türkçe eğitim gören, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 220 lisans öğrencisi dahil 
edilmiştir.  Çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırmamızda bilgi toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından internet tabanlı hazırlanan “Demografik Bilgi ve Tanıtım 
Formu”, 12 soruluk “Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği”(AYKÖ) ve 30 sorudan oluşan 
“Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği”(BAYTÖ)  anket formları kullanılmıştır, 
araştırmaya katılmadan önce onam alınmıştır. “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” 
54-150 puan arasında skorlanmaktadır, puan arttıkça tutumlarının olumlu yönde olduğunı 
gösterir. “Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği” ise 12-60 puan arasında puanlanır, puan arttıkça 
yüksek kaygı düzeyini temsil eder.   
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Bulgu: Yapılan çalışmada cinsiyet, bilimsel araştırma yapmaya istekli olma, bilimsel toplantıya 
katılma , yabancı dil seviyesi, eğitim dili, sınıf seviyesi, istatistik ve araştırma metotları dersini 
alıp almama parametrelerinin anketlerle ilişkisi sorgulandı. İstatistiksel analize göre; 
katılımcılar arasında BAYTÖ puanı kadınlarda 114.76±15.29, erkeklerde ise 107.22±15.99 
bulundu, cinsiyet açısından aralarında anlamlı olarak fark vardır (t=2.921, p=0.004), diğer 
parametrelerde istatiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Bilimsel araştırma yapmaya istekli olan 
(117.40±14.58) ve bilimsel toplantılara katılan (116.08±15.64) öğrencilerin , isteksiz 
(104.24±14.26) ve katılmayan (109.00±14.89) öğrencilere göre  BAYTÖ puanları anlamlı 
olarak daha yüksek bulundu (p=0.001). Sınıf düzeylerine bakıldığında BAYTÖ ortalamaları 2. 
sınıf öğrencilerinde 115.07±14,88 , 3. sınıf öğrencilerinde 111.28±16.40, 4.sınıf öğrencilerinde 
114.47±15.22 bulunmuştur, sınıflar arasında ise istatiksel anlamlı fark saptanmamıştır 
(f=1.336, p=0.26). Kaygı düzeylerine bakıldığında bilimsel araştırma yapmaya istekli 
öğrencilerin (41(13-59)) isteksizlere  (37(17-49)) göre,  düzenli bilimsel dergi takip eden 
öğrencilerin (42(18-55)) etmeyenlere göre (39(17-56))  anlamlı olarak diğerlerinden AYKÖ 
puanları farklı bulundu (p=0.01). Kaygı ölçeğinin puan ortalaması (median(min-max)) sınıf 
seviyelerine göre 2.sınıf 39(13-59), 3.sınıf 42(17-55), 4.sınıf 34(16-55) olarak hesaplanmıştır. 
Sınıf seviyelerine göre AYKÖ puanları arasında anlamlı fark vardır (p<0.001) Ayrıca BAYTÖ 
ile AYTÖ arasında pozitif yönde düşük düzeyde (r=0,15; p=0.026) korelasyon bulunmuştur. 
 
Sonuç: Bu bulgular ışığında, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin kaygı 
düzeyleri cinsiyetten etkilenmektedir. Önceki çalışmaların bazıları bu bulguyu desteklerken,  
cinsiyet açısından fark olmadığını belirten farklı branşlardaki popülasyon üzerinde yapılmış 
çalışmalar da mevcuttur.  Araştırma  y yapmaya yönelik olumlu tutum kadınlarda (%76) 
erkeklere (%71) göre daha yüksektir, genel olarak puan ortalamalarına bakıldığında, önceki 
çalışmalara benzer şekilde öğrencilerin orta düzeyde olumlu tutum sergilediği görülmektedir. 
Bilimsel araştırma yapmaya istekli olmak ve daha önce bilimsel faaliyetlere katılmak bu 
tutumları olumlu yönde etkilemektedir. Bu araştırmada, fizyoterapi öğrencilerinin sınıf düzeyi 
ve diğer parametrelerin araştırma yapmaya yönelik tutumlarını etkilemediği bulunmuştur. 
Kaygı açısından bilimsel araştırma yapmaya istekli ve düzenli dergi/makale takip eden 
öğrencilerin kaygılarının da yüksek olduğu görülmektedir. Sınıf seviyeleri arasında 3.sınıf 
öğrencilerinin kaygı seviyelerinin diğer sınıf seviyelerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur, 
bu sonucun katılımcıların büyük çoğunluğunu (%44.1) 3.sınıf öğrencilerinin oluşturmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma yapmaya yönelik tutum ile kaygı arasında 
saptanan korelasyon saptanmıştır, bu veri de olumlu yönde tutum arttıkça kaygının da arttığını 
göstermektedir. Bulguları ve kaygıyı artıran faktörleri incelemek için Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ile bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  
 
Anahtar Kelime : Öğrenci, Fizyoterapi, Araştırmaya Yönelik Tutum, Araştırmaya Yönelik 
Kaygı. 
 

ABSTRACT  
Aim: Theoretical knowledge learned in the all disciplines focused on practice is used in the 
clinical field, theoretical knowledge supports the applications. Physical therapy and 
rehabilitation is an application-based science that aims to maximize the quality of life by 
improving the well-being of individuals in physical, psychological, emotional and social 
situations. Towards the end of the 19th century, as a result of the development of technology 
and its effects on a global scale, improvement in diagnosis and treatment approaches have been 
made. Undergraduate period; it is an important period in which scientific research skills are 
gained, the ability to use information effectively, the ability to question and the identity of the 
researcher is developed. Intensive undergraduate education process based on practice and 
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evidence affects  anxiety levels and research success. In previous studies, anxiety and research-
oriented attitudes of undergraduate students in different education fields were examined. It is 
also known that students' anxiety and scientific research perspectives affect their attitudes 
towards applying evidence-based approaches in professional life and following scientific 
studies in this educational process. The aim of this study is to determine the attitudes and anxiety 
levels of the students of the Physiotherapy and Rehabilitation Department to doing research.  
 
Method : A total of 220 undergraduate students of Physiotherapy and Rehabilitation, aged 
between 18-30, learning language in English or Turkish at different foundation universities in 
Istanbul, were included in this study. The study design is a descriptive and cross-sectional. The 
inthernet-based "Demographic Information Form" prepared by the researchers, "Research-
Oriented Anxiety Scale "(ROAS) consisting of 12-question and the "Attitude Scale towards 
Scientific Research"(ASSR) consisting of 30 questions were used as data collection tools in our 
research. Consent form was obtained before participating in the research. “Attitude Scale 
towards Scientific Research” is scored between 54-150 points, as the score increases, it 
indicates that their attitudes are positive. “Research-Oriented Anxiety Scale” is scored between 
12-60 points, as the score increases, it represents a higher level of anxiety.  
 
Result: In the study, the relationship between the parameters of gender, willingness to conduct 
scientific research, participation in scientific meetings, foreign language level, language of 
education, course level, taking statistics and research methods course was questioned with the 
questionnaires. According to statistical analysis; among the participants, the ASSR score was 
114.76±15.29 in females and 107.22±15.99 in males. There was a significant difference in 
terms of gender (t=2.921, p=0.004), however no statistically significant difference was 
observed in other parameters. Students who were willing to do scientific research 
(117.40±14.58) and attended scientific meetings (116.08±15.64) had significantly higher ASSR 
scores than students who were unwilling (104.24±14.26) and did not participate (109.00±14.89) 
(p=0.001). When the grade levels are examined, the mean of ASSR in 2nd grade level students 
is 115.07±14.88 , 3th level is 111.28±16.40 and 114.47±15.22 in 4th grade students. Morever ; 
no statistically significant difference was found between grades level (f=1.336, p=0.26). When 
the anxiety levels are examined, students who are willing to do scientific research (41(13-59)) 
compared to unwilling (37(17-49)) and students who regularly followed scientific journals 
(42(18-55)) compared to those who did not (39(17-56)) followed had significantly different 
ROAS scores from the others (p=0.01). The mean score of the anxiety scale (median(min-max)) 
was calculated as 39(13-59) for 2nd grade, 42(17-55) for 3rd grade, 34(16-55) for 4th grade 
according to grade levels. There is a significant difference between ROAS scores according to 
grade levels (p<0.001). In addition, a low level of positive correlation (r=0.15; p=0.026) was 
found between ROAS and ASSR. 
 
Conclusion: In the light of these findings, anxiety levels of Physiotherapy and Rehabilitation 
students are affected by gender. While some of the previous studies support this finding, there 
are also studies conducted on different branches population that did not  found difference 
Positive attitudes towards doing research are higher among women than men. Being willing to 
do scientific research and participating in scientific activities before affects these attitudes 
positively. It was also found that grade level and other parameters did not affect students’ 
attitudes towards doing research. In terms of anxiety, it is seen that students who are willing to 
do scientific research and regularly follow journals also have high anxiety. It was found that the 
anxiety levels of the 3rd grade students among the grade levels were higher than the other grade 
levels, which is thought to be due to the fact that the majority of the participants (44.1%) were 
3rd grade students. In addition, a correlation was found between the attitude and anxiety, this 
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data shows that as the positive attitude increases, the anxiety also increases. There is a need for 
more studies with students from Physiotherapy and Rehabilitation to examine the findings and 
the factors that increase anxiety. 
 
Keywords: Student, Physiotherapy, Attitude towards Research, Anxiety towards Research. 
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ÖZET 

Gazetecilik mesleği tabiri genel olarak tek bir meslek yapısını tanımlasa da yaşanan değişim 
ve dönüşümlerle artık büyük bir çatı tabir durumuna dönüşmüştür. Gerek toplumsal 
değişiklikler gerekse de yaşanan teknolojik gelişmeler pek çok meslekte olduğu gibi gazetecilik 
mesleğinde de uzmanlaşmaya yol açmış ve haber türlerine göre yapılan gazetecilik pratiğini 
tanımlama sonucunu getirmiştir. Bu bağlamda medyada yer alan haberler işlediği konu ve 
türlerine göre birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Afet haberciliği gazetecilikte 
uzmanlaşmayla birlikte gelen türlerden biri olarak temel anlamda olağanüstü durumlarda halkı 
doğru ve net şekilde bilgilendirmeye yönelik bir gazetecilik pratiği olarak son derece önemlidir. 
Bu çerçevede afet haberciliği kavramının olağanüstü durumlar ve bu durumların sonucunda 
yaşanan kriz ortamlarında ön plana çıktığını söylemek mümkündür.  

Bu çalışmanın amacı 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma 
neden olan depremin farklı yaklaşımlara mensup gazetelere nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. 
Bu bağlamda depremin olduğu andan sonraki iki gün 6-7 Şubat tarihlerinde sabah.com.tr ve 
sozcu.com.tr haber sitelerinin konuyla ilgili haberleri Van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi 
yöntemiyle incelenmiştir. Eleştirel söylem çözümlemesi makro ve mikro yapı olmak üzere iki 
ana başlıktan oluşmaktadır. Makro yapı tematik ve şematik çözümlemelerle haberin başlığını, 
girişini, ana olayı, haber kaynaklarını, haberin geçmiş bağlantılarını ve kullanılan fotoğrafları 
incelerken, mikro yapı başlığında ise gerçekleştirilen sentaktik çözümleme ile haberde 
kullanılan sözcüklerin seçimi, haber retoriği ve cümle yapıları gibi çeşitli çözümlemeler 
gerçekleştirilmektedir. Çalışma kapsamında her iki internet sitesinden de toplamda 30 adet 
haber analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda sabah.com.tr haber sitesinde yer alan 
haberlerin daha çok olumlu ifadeler üzerine inşa edildiği, haberlerde haber aktörü olarak 
sıklıkla akredite kaynakların haber aktörü olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Haberler sıklıkla 
enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşlar ve bölgeye giden yardımlar üzerinden kurgulanmıştır. 
Diğer yandan sozcu.com.tr haber sitesinde yer alan haberler çoğunlukla daha olumsuz ifadeler 
üzerinden kurgulanmıştır. Haberlerde sıklıkla zor durumda kalan vatandaşlar haber aktörü 
olarak kullanılmış ve haberler onların söylemleri üzerine kurgulanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Afet Haberciliği, Kahramanmaraş Depremi, Eleştirel Söylem 
Çözümlemesi 
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ABSTRACT 

Although the term journalism profession defines a single profession structure in general, it 
has now turned into a big roof phrase with the changes and transformations. Both social changes 
and technological developments have led to specialization in the journalism profession, as in 
many professions, and have led to the definition of journalism practice based on news types. In 
this context, the news published in the media differ from each other according to the topics and 
types they cover. Disaster journalism is extremely important as one of the types that come with 
specialization in journalism, in a basic sense, as a journalistic practice aimed at informing the 
public accurately and clearly in extraordinary situations. In this context, it is possible to say that 
the concept of disaster journalism comes to the fore in extraordinary situations and crisis 
situations experienced as a result of these situations. 

The aim of this study is to reveal how the earthquake that occurred in Kahramanmaraş on 
February 6 and caused great destruction in 10 provinces was reflected in newspapers belonging 
to different approaches. In this context, the two days after the earthquake occurred on February 
6-7 sabah.com.tr and sozcu.com.tr the news of news websites on the subject has been examined 
by Van Dijk's critical discourse analysis method. Critical discourse analysis consists of two 
main topics: macro and micro structure. Macro structure examines the title, entry, main event, 
news sources, historical links of the news and the photos used with thematic and schematic 
analyses, while various analyses such as the selection of words used in the news, news rhetoric 
and sentence structures are performed with the syntactic analysis performed in the title of micro 
structure. Within the scope of the study, a total of 30 news items from both websites were 
analyzed. As a result of the analysis carried out sabah.com.tr it has been observed that the news 
on the news site is mostly based on positive statements, and accredited sources are often used 
as news actors in the news as news actors. The news is often fictionalized based on the citizens 
who were rescued alive from under the rubble and the aid that went to the region. On the other 
hand, sozcu.com.tr the news on the news site is mostly fictionalized through more negative 
statements. Citizens who are often in a difficult situation have been used as news actors in the 
news and the news has been based on their discourses. 

 
Keywords: Disaster Reporting, Kahramanmaraş Earthquake, Critical Discourse Analysis 
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ÖZET 

   Hızla artan nüfus ve kentleşme oranındaki büyük artış, doğal ve sınırlı kaynakların sürekli ve 
hızlı tüketilmesi; afet, enerji, teknik alt yapı, turizm doğal ve yapılı çevre, ulaşım gibi birçok 
alanda kentsel sorunlara sebep olmuştur. Mevcut kent planlama yaklaşımlarının, sınırlı 
kaynakların etkin kullanımı, yeni kent sorunları, kent potansiyellerinden maksimum düzeyde 
faydalanması, olası afetlere karşı önlem alma konusunda yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. 
Bu sebeple Kentler için çözüm arayışında yeni planlama yaklaşımları ve paradigmaları ortaya 
çıkmıştır. Son yillarda ortaya konulan yeni yaklasimlardan  olan akilli kent yaklasimi, kent 
sorunlarina onerdigi etkin cozumler yani sira, kent icin veri kaynagi saglamasi nedeniyle tercih 
edilmistir.Bir taraftan  Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibarı ile başta deprem, su baskını ve 
heyelan Olmak uzere farkli dogal kaynakli olaylar sonrasi olusan afet riskleri altindadir. 
Herhangi bir afette en az can ve mal kaybı yaşanması için afet öncesinde önleme, zarar azaltma 
ve afetlere hazırlık çalışmaları ile afet sonrası acil müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa 
çalışmalarını kapsayacak şekilde etkin bir afet yönetiminin uygulanması gerekmektedir.   
Afetlere hazırlık ve afet sonrası acil müdahale çalışmaları kapsaminda cesitli faaliyetler 
yapılmış olmakla birlikte, risk azaltma ve afet sonrası iyileştirme konularında kapsamlı  çalışma 
eksikliği mevcuttur. Türkiye’de afet yonetimi ve planlamasi kapsamindaki mevcut akıllı afet 
ve acil durum uygulamalarınin etkin uygulanmadığı belirlenmiştir.Afet planlaması kapsamında 
bütüncül bir bakış açısı ile değil akıllı kent sürecinde örnek uygulamalar olarak yer almıştır.Afet 
oncesi, sirasi ve sonrasinda butuncul bakis acisini iceren bir afet planlamasi da 
eksiktir.Türkiye’nin akıllı kentleşme sürecinde afet planlaması, politikaları ve bunların akıllı 
şehircilik uygulamalarıyla nasıl entegre edilmesi gerektiği bu araştırmanın konusunu 
oluşturmaktadır.. Bu bağlamda çalışmanın amacı; dünyadaki afet bağlantılı akıllı kent 
uygulama örnekleri temelinde Türkiye'nin afet bağlantılı kentleşme sürecine dair önermelerde 
bulunmaktır.  Bu araştırmada; Türkiye'de afet bağlantılı akıllı kent uygulamaları ile dünya 
örnekleri karşılaştırmalı nitel arastirma yöntemiyle irdelenecektir.  
   Bu çalışmayla Türkiye’de afet bağlantılı şehirleşme sürecinde yer almasi gereken akıllı şehir 
uygulamalarının  tespiti yapilacaktir. Sürec dahilindeki  sorumlu  kurum ve kuruluslar 
belirlenecektir. Inceleme neticesinde; afet oncesi, sirasi ve sonrasinda butuncul bir bakis 
acisiyla afet planlamasinin yapilmasi geregi vurgulanacak ve afet baglantili akilli sehircilik 
uygulama onermeleri yapilacaktir. 
 
Anahtar Kelimeler:Akıllı Şehirler, Akıllı Şehir Uygulamaları, Afet, Afet Planlaması, Kentsel 
Planlama   
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ABSTRACT 

Rapidly increasing population and urbanization rate, continuous and rapid consumption of 
natural and limited resources have caused urban problems in many areas such as disaster, 
energy, technical infrastructure, tourism, natural and built environment, transportation. It has 
been observed that current urban planning approaches are insufficient in terms of effective use 
of limited resources, new urban problems, maximum utilization of urban potentials and taking 
measures against possible disasters. For this reason, new planning approaches and paradigms 
have emerged in the search for solutions for cities. The smart city approach, which is one of the 
new approaches put forward in recent years, has been preferred due to the effective solutions it 
proposes to urban problems, as well as providing a data source for the city. On the one hand, 
Turkey is under the risk of disasters that occur after different natural events, especially 
earthquakes, floods and landslides due to its geographical location. In order to minimize the 
loss of life and property in any disaster, it is necessary to implement an effective disaster 
management that covers prevention, mitigation and disaster preparedness activities before 
disasters and emergency response, recovery and reconstruction activities after disasters. 
Although various activities have been carried out within the scope of disaster preparedness and 
post-disaster emergency response, there is a lack of comprehensive studies on risk reduction 
and post-disaster recovery. It has been determined that existing smart disaster and emergency 
applications within the scope of disaster management and planning are not implemented 
effectively in Turkey. Within the scope of disaster planning, they have been included as sample 
applications in the smart city process rather than with a holistic perspective. A disaster planning 
that includes a holistic perspective before, during and after the disaster is also missing. Disaster 
planning and policies in Turkey's smart urbanization process and how they should be integrated 
with smart urbanization applications constitute the subject of this research. In this context, the 
aim of the study is to make suggestions on Turkey's disaster-related urbanization process based 
on examples of disaster-related smart city applications in the world. 

In this research, disaster-related smart city applications in Turkey and world examples will 
be analyzed by comparative qualitative research method. This study will identify the smart city 
applications that should be included in the disaster-related urbanization process in Turkey. 
Responsible institutions and organizations within the process will be determined. As a result of 
the review; the need for disaster planning with a holistic perspective before, during and after 
the disaster will be emphasized and disaster-related smart urbanization application 
recommendations will be made. 

 
Keywords: Smart City, Smart City Applications, Disaster, Disaster Planning, Urban Planning 
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ÖZET 

Makine çizelgeleme problemleri literatürde çokça çalışılan NP-Zor yapıya sahip 
kombinatoryel optimizasyon problemleridir. Problemlerin zorluğu ve çeşitli alanlarda gerçek 
hayat uygulamalarının olması bu alana olan ilgiyi artırmaktadır. Gerçek hayat problemlerinin 
geneli deterministik bir yapıya sahip olmamasına rağmen literatürde yer alan çalışmalar 
çoğunlukla deterministik veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Belirsizlikleri ele alan 
çalışmalarda ise kullanılan verinin belirsizlik tipine göre farklı yöntemler kullanılabilmektedir. 
Stokastik programlama, sağlam optimizasyon ve bulanık matematiksel programlama bu 
yöntemlerden bazılarıdır. Tarihsel verilerin ve uzman görüşünün yetersiz olduğu durumlarda, 
belirsizliğin türü derin belirsizlik olarak tanımlanır ve sağlam optimizasyon yöntemleri 
kullanılır. Yeterli tarihsel veri belirli bir istatistiksel dağılıma uydurulabildiği durumlarda 
(rastgelelik) stokastik programlama yöntemi kullanılmaktadır. Tarihsel verinin yetersiz ancak 
uzman görüşünün var olduğu durumlarda belirsizliğin türü epistemiktir ve bu durumlarda 
kullanılan veriler bulanık sayılarla ifade edilerek bulanık matematiksel programlama 
yöntemleri kullanılır. Gharehgozli et al. (2009) paralel makine çizelgeleme problemini sıra 
bağımlı kurulum süreleri ile birlikte ele aldığı çalışmasında işlem sürelerindeki belirsizliği ve 
çok amaçlı yapıyı dikkate almak için bulanık matematiksel programlama yöntemini 
kullanmıştır. Bulanık amaç fonksiyonları ve bulanık sağ taraf değerleri olan matematiksel 
programlar tip-5 bulanık matematiksel programlar olarak bilinir (Baykasoğlu & Göçken, 2008). 
Bu tip bulanık matematiksel programların net eşdeğer formuna dönüştürülmesi için geliştirilmiş 
olan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Bu çalışmada sıra bağımlı kurulum süreli paralel makine çizelgeleme problemi için işlem 
sürelerindeki belirsizliği ve çok amaçlı yapıyı dikkate alan dört farklı bulanık toplama 
operatörleri uygulanmakta ve karşılaştırılmaktadır. Uygulama yedi iş ve üç makine içeren bir 
örnek üzerinde yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar ele alınan problem için Zimmermann’ın 
yaklaşımının (max-min operatörü) en uygun yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler—Paralel Makine Çizelgeleme; Bulanık Matematiksel Programlama; 
Karışık Tamsayılı Programlama.   
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ABSTRACT 

Machine scheduling problems are combinatorial optimization problems with the NP-Hard 
structure that have been widely studied in the literature. The complexity of problems and real-
life applications in various areas increase interest in this field. Although real-life problems do 
not generally have a deterministic structure, studies in the literature are mostly carried out using 
deterministic data. In studies dealing with uncertainties, different methods can be used 
depending on the uncertainty type of the data used. Stochastic programming, robust 
optimization, and fuzzy mathematical programming are some of these methods. In cases where 
historical data and expert opinion are insufficient, the type of uncertainty is defined as deep 
uncertainty, and robust optimization methods are used. Stochastic programming is used when 
sufficient historical data can be fitted to a particular statistical distribution (randomness). In 
cases where historical data is insufficient but expert opinion exists, the type of uncertainty is 
epistemic. In these cases, fuzzy mathematical programming methods are used by expressing the 
data used in fuzzy numbers. Gharehgozli et al. (2009) used the fuzzy mathematical 
programming method to consider the uncertainty in the processing times and multi-objective 
structure in their study, which deals with the parallel machine scheduling problem with 
sequence-dependent setup times. Mathematical programs with fuzzy objective functions and 
fuzzy right-hand side values are known as type-5 fuzzy mathematical programs (Baykasoğlu & 
Göçken, 2008). Different approaches are developed for converting such fuzzy mathematical 
programs to their crisp equivalent form. 
In this study, four different fuzzy aggregation operators are applied and compared for the 
parallel machine scheduling problem with sequence-dependent setup time, considering the 
uncertainty in processing times and the multi-objective structure. The application is made on 
an instance with seven jobs and three machines. The results show that Zimmermann's approach 
(max-min operator) is the most appropriate approach for the handled problem. 
 
Keywords- Parallel Machine Scheduling; Fuzzy Mathematical Programming; Mixed-Integer 
Programming. 
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ABSTRACT 

Link prediction is a task to predict the probability of links between nodes in a graph. Link 
prediction in complex networks has attracted increasing attention from both physical and 
computer science communities. The algorithms can be used to extract missing information, 
identify spurious interactions, evaluate network evolving mechanisms, and so on. Link 
prediction is widely used to discover possible links between nodes in complex networks. Link 
prediction methods have an important place in the development of recommendation systems, 
especially for networks with dynamic structures such as social networks. One of the areas where 
link prediction methods are used is co-authorship networks. Link prediction methods can be 
used in recommendation systems used to improve scientific collaboration between authors in 
co-authorship networks. In this study, a co-authorship network was created in order to improve 
the scientific cooperation of researchers working in the field of computer science in the state of 
Iraq and link prediction processes were carried out between the researchers. Neighborhood-
based link prediction methods were applied for link prediction and the success of the obtained 
results was measured with the AUC metric. According to the obtained AUC results, it shows 
that the common neighbor method between the link prediction methods is more successful than 
the other methods. 
 
Keywords- Complex networks, Link prediction, Social Networks, Co-author Networks 

 
ÖZET 

 Bağlantı Tahmini, karmaşık bir ağda düğümler arasında gelecekte muhtemel yeni 
bağlantıların ortaya çıkma olasılığını hesaplama işlemidir. Karmaşık ağlarda bağlantı tahmini 
hem fiziksel hem de bilgisayar bilimi topluluklarından ilgi çeken bir alan olmuştur. Karmaşık 
ağ analizi, ağda eksik bilgileri çıkarmak, sahte etkileşimleri tanımlamak, gelecekte ağın 
gelişimini değerlendirmek için etkili çözümler üretmektedir. Bağlantı tahmini, karmaşık 
ağlarda düğümler arasındaki olası bağlantıları keşfetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bağlantı Tahmin yöntemleri, özellikle sosyal ağlar gibi dinamik yapılara sahip ağlar için tavsiye 
sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bağlantı tahmin yöntemlerinin 
kullanıldığı alanlardan biri ortak yazarlık ağlarıdır. Bağlantı Tahmin yöntemleri, ortak yazarlık 
ağlarında yazarlar arasındaki bilimsel iş birliğini geliştirmek için öneri sistemlerinde 
kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, Irak devletinde bilgisayar bilimi alanında çalışmalar yapan 
araştırmacıların bilimsel iş birliğini geliştirmek için ortak yazarlık ağı oluşturuldu ve 
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araştırmacılar arasında bağlantı tahmin işlemleri gerçekleştirildi. Bağlantı tahmini için 
komşuluk tabanlı bağlantı tahmin yöntemleri uygulanmış ve elde edilen sonuçların başarısı 
AUC metriği ile ölçülmüştür. Elde edilen AUC sonuçları, bağlantı tahmin yöntemleri arasında 
ortak komşu yönteminin diğer yöntemlerden daha başarılı olduğunu göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler— Karnaşık ağlar, bağlantı tahmini, sosyal ağlar, bilimsel işbirliği ağları 
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ÖZET 

Multipl skleroz (MS) hastalarında, hastalığın erken dönemlerinde bile denge ve yürüme 
bozuklukları görülür. Bu bozukluklar; düşmeler, mobilite kaybı, günlük yaşam aktivitelerinde 
limitasyonlar ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olur. Bu nedenle, denge ve yürüme 
bozukluklarına odaklanan eğitimler MS hastalarının rehabilitasyonunda önemlidir. Geriye 
yürüme, ileriye yürümeden daha fazla nöromusküler kontrol, propriyosepsiyon ve koruyucu 
reflekse dayanır. Geriye yürüme eğitimi (GYE), inme gibi nörolojik hastalıklarda denge ve 
yürümeyi geliştirir. Ancak, MS hastalarında GYE'nin etkileri incelenmemiştir. Bu nedenle, 
çalışmanın amacı; MS hastalarında GYE'nin denge ve yürüme üzerine etkilerinin 
incelenmesidir. 15 MS hastası randomize olarak deney grubuna (n=8) ve kontrol grubuna (n=7) 
ayrıldı. Deney grubuna GYE ile kombine konvansiyonel yürüme eğitimi uygulanırken, kontrol 
grubuna sadece konvansiyonel yürüme eğitimi uygulandı. İki gruba da 8 hafta, haftada 3 gün 
eğitim verildi. Denge; Berg Denge Ölçeği (BDÖ), dört adım kare testi (DAKT) ve aktiviteye 
özgü denge güven ölçeği (AÖDGÖ) ile değerlendirilirken, yürüme; 25 adım yürüme testi 
(25AYT), 3 metre geriye yürüme testi (3MGYT) ve dinamik yürüme indeksi (DYİ) ile 
değerlendirildi. Değerlendirmeler eğitim öncesi ve sonrasında tekrarlandı. Eğitim öncesinde, 
grupların demografik ve klinik verileri benzerdi (p>0.05 hepsi için). Deney grubunda, 8 hafta 
sonra BDÖ, DAKT, AÖDGÖ, 25AYT, 3MGYT ve DYİ değerleri gelişti (p<0.05 hepsi için). 
Kontrol grubunda, 8 hafta sonra yalnızca 25AYT (p=0.018) değeri gelişti ancak BDÖ, DAKT, 
AÖDGÖ, 3MGYT ve DYİ değerlerinde anlamlı değişim bulunmadı (p>0.05 hepsi için). Eğitim 
sonrası, deney grubu tüm sonuç ölçüm değerlerinde kontrol grubundan daha fazla gelişme 
gösterdi (p<0.05 hepsi için). Bu sonuçlar; GYE'nin MS hastalarının denge ve yürüme 
performanslarının geliştirdiğini gösterir. Bu nedenle, GYE'nin MS hastalarının 
rehabilitasyonunda kullanılmasını önermekteyiz.   

 
Anahtar Kelimeler— Denge; Geriye Yürüme Eğitimi; Multipl Skleroz; Yürüme 

 
ABSTRACT 

Balance and gait impairments are seen in patients with multiple sclerosis (PwMS) even in 
the early stages of the disease. These impairments cause falls, loss of mobility, limitations in 
activities of daily living and a decrease in quality of life. Therefore, trainings that focus on 
balance and gait impairments are important in the rehabilitation of PwMS. Backward walking 
relies more on neuromuscular control, proprioception, and protective reflexes than forward 
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walking. Backward walking training (BWT) improves balance and gait in neurological diseases 
such as stroke. However, the effects of BWT have not been studied in PwMS. Therefore, the 
aim of the study is to examine the effects of BWT on balance and gait. Fifteen PwMS were 
randomly assigned into the experimental group (n=8) and the control group (n=7). BWT 
combined with conventional gait training was performed to the experimental group while 
conventional gait training was performed to the control group. Both groups were trained for 8 
weeks, 3 days a week. Balance was assessed with the Berg Balance Scale (BBS), four square 
step test (FSST), and activity-specific balance confidence scale (ABC) while gait was assessed 
with the 25 foot walking test (25FWT), 3-meter backward walk test (3MBWT), and dynamic 
gait index (DGI). Assessments were repeated before and after the training. Demographic and 
clinical data of the groups were similar before the training (p>0.05 for all). In the experimental 
group, the BBS, FSST, ABC, 25FWT, 3MBWT, and DGI values improved after 8 weeks 
(p<0.05 for all). In the control group, the 25AYT value only improved after 8 weeks (p=0.018) 
but no significant change was found in the BBS, FSST, ABC, 3MBWT, and DGI values (p>0.05 
for all). After the training, the experimental group improved more than the control group in all 
outcome measures (p<0.05 for all). These results indicate that BWT improves balance and gait 
performances of PwMS. Therefore, we suggest the use of BWT in the rehabilitation of PwMS.  
 
Keywords-Backward Walking Training; Balance; Gait; Multiple Sclerosis  
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ÖZET 

Finansal tablo kullanıcıları işletmeye ilişkin bir karara varabilmek için finansal bilgiye 
ihtiyaç duymaktadırlar. Finansal bilgi ihtiyacı ise “Temel Finansal Tablolar” (Bilanço ve Gelir 
Tablosu) ve” Ek Finansal Tablolar” (Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit 
Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu) olmak üzere iki grupta 
sınıflandırılan finansal raporlar sayesinde giderilmektedir. Temel finansal tablolardan biri olan 
gelir tablosu bilanço gibi statik değil dinamik bir tablodur. Bilanço işletmenin belirli bir andaki 
(tarihteki) fotoğrafını gösterirken, Gelir tablosu işletmenin belirli bir dönemdeki filmini 
göstermektedir. Gelir tablosu bu dinamizmi sebebiyle muhasebe sistemi içerisinde bilançodan 
daha fazla önem görmektedir.  

Finansal tablolar aracılığıyla sunulan bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluk, karşılaştırıla 
bilirlik, doğrulanabilirlik ve anlaşılabilirlik gibi birtakım niteliklere sahip olması 
gerekmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gelir tablosunda sunulan 
bilginin niteliğini arttırabilmek adına 2007’de Uluslararası Muhasebe Standardı (IAS) 1’de 
değişiklik yaparak klasik Gelir Tablosu Raporlaması yerine Kapsamlı Gelir Tablosu 
Raporlamasını benimsemiştir. IAS 1’de  “Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu” 
olarak da isimlendirilen “Kapsamlı Gelir Tablosunda” gerçekleşmiş gelir ve giderler kar veya 
zarar bölümünde yer alırken; gerçekleşmemiş gelir ve giderler ise diğer kapsamlı gelir bölümü 
altında sunulmaktadır. Standartta yapılan bu düzenleme ile kapsamlı karın bir tablo halinde 
raporlanarak işletmenin toplam kar/zarar yaratma potansiyeli yansıtılmaktadır. Çalışmanın 
amacı; işletmenin faaliyet sonuçlarına ilişkin daha doğru şekilde raporlama yapılmasına katkı 
sağlayan diğer kapsamlı gelir unsurlarını irdeleyerek, muhasebeleştirilmesi ve raporlamasına 
ilişkin hususları ortaya koymaktır. 

 
Anahtar Kelimeler—Diğer Kapsamlı Gelir; Kapsamlı Gelir Tablosu; Finansal Tablolar, IAS 
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ABSTRACT 

Financial statement users need financial information in order to make a decision about the 
business. Financial information need is met by financial reports classified in two groups as 
Basic Financial Statements (Balance Sheet and Income Statement) and Additional Financial 
Statements (Cost of Sales Statement, Fund Flow Statement, Cash Flow Statement, Profit 
Distribution Statement, Equity Changes Statement). Income statement, which is one of the 
basics financial statements, is not static like the balance sheet but a dynamic one. While the 
balance sheet shows the photograph of the business at a certain moment (date), the income 
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statement shows the film of the business in a certain period. Due to this dynamism, the income 
statement is more important than the balance sheet in tha accounting system. 

The information presented through financial statements should have certain qualities such 
as faithful representation and relevance, comparability, verifiability and understandability. The 
International Accounting Standards Board (IASB), in order to increase the quality of the 
information presented in the income statement, adopted Comprehensive Income Statement 
Reporting instead of classical Income Statement Reporting bu amending Internatioanl 
Accounting Satandard (IAS) 1 in 2007. In IAS 1, “Statement of Comprehensive Income” which 
is also called “Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income” the realized 
income and expenses are included in the profit or loss section; unrealized income and expenses 
are presented under other comprehensive income. With this arrangement made in the standard, 
the comprehensive profit is reported in a tabular form and the total profit/loss creation potential 
of the enterprise is reflected.  The aim of this study is to examine the other comprehensive 
income items that contribute to more accurate reporting of the operating results of the enterprise 
and to reveal the issues related to its accounting and reporting. 

 
Keywords- Other Comprehensive Income, Comprehensive Income Statement, Financial 
Statement, IAS 1, Accounting 
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ABSTRACT 

Dams are complex engineering structures designed to provide various services such as water 
storage, hydropower generation, flood control, and irrigation. The construction and operation 
of dams have significant environmental, social, and economic implications that must be 
systematically evaluated and rigorously analyzed to ensure sustainable development. The 
construction of dams can cause significant changes to river ecosystems, while they also have 
significant social and economic consequences, such as the displacement of local communities 
and the loss of cultural heritage sites. Hence, this research proposed a framework containing 
both drivers and barriers of constructing dams with regard to their environmental and economic 
aspects that constitute two main dimensions of the triple bottom line of the sustainability. To 
achieve this goal, the present work carried out a comprehensive literature survey and extracted 
several drivers and barriers within the focalized two dimensions regarding dam projects. 
However, in order to minimize the complexity of the analysis and provide a practical approach, 
the number of drivers and barriers for each dimension was limited to five. This research, then, 
applied the judgments of five different experts having divergent background and 
comprehensive knowledge regarding the design, construction, operation phases of a dam 
project in order to attain the outcomes of the pairwise comparison surveys. The results of the 
surveys were subjected to one of the widely utilized multi-criteria decision-analysis (MCDA) 
tool, called analytical hierarchy process (AHP), to identify the importance levels of the 
corresponding drivers and barriers. It is further worth mentioning that the consistency checks 
which ensure the transparent evaluation of the experts’ preferences were also performed and all 
the experts attended the surveys found consistent. The overall assessments revealed that 
reducing flood risk (26.5%) and clean energy production (25.6%) were found as the most 
significant drivers in terms of environmental aspects, and concerning the economic facet, 
providing diversity in electricity production and ensuring energy independence and increasing 
the amount of water available for industrial use were the most prevalent drivers with weights 
of 27.9% and 24.5%, respectively. On the other hand, the AHP analysis further highlighted the 
significance of increase in landslide and flood risks (30.8%) and reduction in agricultural 
productivity (22.1%) in evaluating the environmental impacts of dam projects, and from 
economic dimension, high costs and financing problems for the construction and operation of 
dams and necessity of building new roads and bridges due to dam construction should be 
diligently taken into account as they have weights of 33.9% and 26.6%, respectively. 
Consequently, understanding the potential impacts of dams is critical to ensure that these 
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structures are developed and operated sustainably, with appropriate mitigation measures in 
place to minimize negative impacts and maximize positive benefits. 

 
Keywords- analytical hierarchy process, dam construction, decision making,  hydrology, 
hydrology, optimization, sustainability 
 

ÖZET 

Barajlar, su depolama, hidroelektrik enerji üretimi, taşkın kontrolü ve sulama gibi çeşitli 
hizmetler sağlamak için tasarlanmış karmaşık mühendislik yapılarıdır. Barajların inşaatı ve 
işletmesi, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için sistematik olarak değerlendirilmesi ve 
dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gereken önemli çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçları 
beraberinde getirir. Barajların inşası, nehir ekosistemlerinde önemli değişikliklere neden 
olabilmekle birlikte, yerel toplulukların yer değiştirmesi ve kültürel mirasların kaybı gibi 
önemli sosyal ve ekonomik sonuçlara da sahiptir. Bu nedenle, bu çalışmada, sürdürülebilirliğin 
üç ana boyutunun ikisini oluşturan çevresel ve ekonomik yönleri dikkate alan baraj inşasının 
hem avantajlarını hem de dezavantajlarını içeren bir karar mekanizması önerilmiştir. Bu amaca 
ulaşmak için, kapsamlı bir literatür taraması yapılmış olup, baraj projeleri özelinde avantajlar 
ve dezavantajlar elde edilmiştir. Ancak, analiz karmaşıklığını azaltmak ve pratik bir yaklaşım 
sunmak için, her boyuttaki avantaj ve dezavantaj sayısı beşle sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, 
ardından, bir baraj projesinin tasarımı, inşaatı, işletme aşamaları konusunda farklı açılardan ve 
kapsamlı bilgiye sahip beş farklı uzmanın değerlendirmelerini kullanarak ikili karşılaştırma 
anketlerinin sonuçları elde edilmiştir. Anketlerin sonuçları analitik hiyerarşi süreci (AHP) adı 
verilen çok kriterli karar analizi araçlarından birine tabi tutularak ilgili avantajların ve 
dezavantajların önem düzeylerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, uzmanların tercihlerinin 
şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan tutarlılık kontrollerini de gerçekleştirilmiş olup, 
tüm uzmanların değerlendirmelerinin tutarlı oldukları istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Genel 
değerlendirmelere göre, çevresel açılardan en önemli avantajların selleri kontrol altına alarak 
taşkın riskini azaltma (%26.5) ve temiz enerji üretimi (%25.6) olduğu, ekonomik açıdan ise 
elektrik üretiminde çeşitlilik ve enerji bağımsızlığı sağlanması ve sanayide kullanılabilecek su 
miktarının artması olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yandan, AHP analizi, baraj projelerinin 
çevresel etkilerini değerlendirirken kontrolsüz deşarj ile sellerin ve topoğrafyadaki değişimler 
nedeniyle heyelan riski artışı (%30.8) ve su kalitesindeki değişikliklerin tarımsal verimliliği 
azaltması (%22.1) hususlarının önemine de işaret etmiştir. Ekonomik boyutta ise, barajların 
inşaatı ve işletmesi için yüksek maliyetler (%33.9) ve barajların inşaatı nedeniyle yeni yolların 
ve köprülerin yapılması gerekliliği (%26.6) konularının da dikkate alınması gerektiği olduğu 
görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler— analitik hiyerarşi süreci, baraj inşaatı, karar verme, hidroloji, hidroloji, 
optimizasyon, sürdürülebilirlik 
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ÖZET 

Bu çalışmada, tek adım yöntemiyle sentezlenmiş bakır oksit/su (CuO/H2O) nano akışkanın 
hidrodinamik ve ısı transfer karakteristiklerinin ters akışlı iç içe borulu bir ısı değiştirici 
kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan deney düzeneğinde 1 metre 
uzunluğunda, bakır borular kullanılarak imal edilmiş ters akışlı iç içe borulu bir ısı değiştirici 
kullanılmıştır. Çalışmada tek adım yöntemiyle üretilmiş %3,3 CuO konsantrasyonuna sahip su 
bazlı bakır oksit nano akışkan kullanılmıştır. Deneyler farklı akış koşullarını oluşturabilmek 
amacıyla, dört farklı sıcak ve üç farklı soğuk akışkan debilerinde gerçekleştirilmiştir. Kararlı 
rejim şartlarında, ısı değiştirici giriş ve çıkış sıcaklıkları K tipi termokupl kullanılarak ve ısı 
değiştirici boyunca sıcak akışkandaki basınç kaybı bir U manometresi kullanılarak ölçülmüştür. 
Reynolds Sayısı, Nusselt Sayısı, transfer edilen ısı, sürtünme faktörü, ısı taşınım katsayısı, 
logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve ısıl performans faktörü gibi hidrodinamik ve ısı transfer 
parametreleri hesaplanmıştır.  

Bakır oksit/su nano akışkan için bulunan parametreler benzer koşullarda test edilen 
deiyonize suyun parametreleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, tek adım 
yöntemiyle hazırlanan bakır oksit/su nano akışkanın ısıl performans faktörü Reynolds sayısının 
30000 değerinde 1,27’ye ulaşmıştır.  Bakır oksit/su nano akışkanın ısı taşınım katsayısında 
akışın türbülans seviyesine göre değişmekle birlikte baz akışkana kıyasla en az %12’lik 
(Re=10000’de) bir iyileşme olduğu tespit edilmiştir. Ancak, Reynolds Sayısının 20000 civarına 
ulaştığı bölgede bakır oksit/su nano akışkanın suya nazaran yaklaşık %21 daha yüksek 
sürtünme faktörüne sahip olduğu gözlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler— Bakır Oksit, Nano Akışkan, Tek Adım, Isı Transferi, İç İçe Borulu Isı 
Değiştirici  
 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the hydrodynamic and heat transfer characteristics of 
copper oxide/water (CuO/H2O) nanofluid synthesized by the one-step method using a counter-
flow concentric tube heat exchanger. In the experimental setup prepared for this purpose, a 
counter flow, concentric tube heat exchanger with a length of 1 meter manufactured using 
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copper pipes was used. In the study, water-based copper oxide nanofluid with 3,3% CuO 
concentration produced by the one-step method was used. Experiments were carried out at four 
different hot and three different cold flow rates in order to create different flow conditions. 
Under steady-state conditions, the heat exchanger inlet and outlet temperatures were measured 
using K-type thermocouples and the pressure loss in the hot fluid across the heat exchanger was 
measured using a U manometer. Hydrodynamic and heat transfer parameters such as Reynolds 
Number, Nusselt Number, transferred heat, friction factor, heat transfer coefficient, logarithmic 
mean temperature difference and thermal performance factor were calculated.  

The parameters found for the copper oxide/water nanofluid were compared with the 
parameters of deionized water tested under similar conditions. As a result of the analyzes, the 
value of the thermal performance factor of copper oxide/water (CuO/H2O) nanofluid 
synthesized by the one-step method reached 1.27 at Reynolds number 30000. Although it 
changes depending on the turbulence level of the flow, the copper oxide/water nanofluid was 
found to have an improvement of at least 12 % (at Re=10000) in the heat transport coefficient 
compared to the base fluid. However, in the region where the Reynolds number reached around 
20000, copper oxide/water nano fluid has a friction factor of approximately 21 % higher than 
water. 
 
Keywords- Copper Oxide, Nano Fluid, One Step, Heat Transfer, Concentric Tube Heat 
Exchanger 
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ÖZET 

Zorbalık, saldırganlığın bir biçimi olarak bilinmekte ve aralarında fiziksel veya psikolojik 
güç eşitsizliği olan bireylerden güçlü olanın, güçsüz olana kışkırtma olmadan, bilinçli, tekrarlı 
ve sistemli bir şekilde olumsuz davranışlar sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. Güçlü 
durumda olan kişi ya da kişilerin kendi çıkarları ya da keyifleri için kendilerine karşı koyma 
gücü olmayanlara zarar vermek niyeti ile fiziksel ya da psikolojik, sosyal ya da sözel olarak 
tekrarlanan bilinçli bir saldırı türüdür. Ergenlik, çocukluktan yetişkin durumuna geçerken 
büyüyen erkek veya kızda meydana gelen morfolojik ve fizyolojik değişiklikleri toplu olarak 
ifade eder. Bu değişiklikler vücudun hemen hemen tüm organlarını ve yapılarını içerir, ancak 
tüm bireylerde aynı yaşta başlamaz ve aynı sürede tamamlanmaz. İnsanların gelişim süreci 
içerisinde yer alan, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik 
dönemi, bireylerin çoğunlukla 12 ve 23 yaşları arasında yaşadığı bir süreç olmakla birlikte 
biyopsikososyal etkilere bağlı olarak daha küçük veya daha büyük yaşlarda başlayabilir. Son 
yıllarda özellikle okul ortamında öğrenciler arasında akran zorbalığının arttığı görülmektedir. 
Zorbalık durumlarında kişinin bireysel davranışı, çevresinin bu tür durumlarda nasıl 
davrandığına güçlü bir şekilde bağlıdır. Zorbalık durumlarındaki davranışın, okul ortamındaki 
akran çevresinin etrafında gerçekleştiği bir özellik olduğu söylenebilir. Bu nedenle, zorbalığa 
karşı önleme ve müdahale stratejileri yalnızca tek tek ergenlere değil, aynı zamanda okulun 
daha geniş sosyal bağlamına da odaklanmalıdır. Bu çalışmada kuramsal açıdan Ergenliğin 
psikososyal gelişim dönemleri incelenecek ve literatür ışığında akran zorbalığının bu 
dönemlere olan etkileri değerlendirilecektir. Ayrıca ergenlerin uğradığı akran zorbalığına 
yönelik başa çıkma stratejilerinden söz edilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler—Ergenlik; Akran Zorbalığı; Şiddet; Psikososyal Gelişim 
 

ABSTRACT 

Bullying is known as a form of aggression and is defined as the conscious, repetitive and 
systematic negative behavior of the stronger person among the individuals with physical or 
psychological power inequality, without provocation to the weaker. It is a type of conscious 
attack, repeated physically or psychologically, socially or verbally, with the intention of 
harming those who do not have the power to oppose the powerful person or persons for their 
own benefit or pleasure. Adolescence collectively refers to the morphological and physiological 
changes that occur in the growing boy or girl as they transition from childhood to adulthood. 
These changes involve almost all organs and structures of the body, but they do not begin at the 
same age in all individuals and are not completed in the same time period. Adolescence, which 
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is known as the transition period between childhood and adulthood, which is included in the 
development process of people, is a process that individuals mostly live between the ages of 12 
and 23, but it can start at a younger or older age depending on biopsychosocial effects. In recent 
years, it has been observed that peer bullying has increased among students, especially in the 
school environment. In situations of bullying, a person's individual behavior is strongly 
dependent on how their environment behaves in such situations. It can be said that the behavior 
in bullying situations is a feature that occurs around the peer circle in the school environment. 
Therefore, prevention and intervention strategies against bullying should focus not only on 
individual adolescents, but also on the broader social context of the school. In this study, the 
psychosocial development periods of adolescence will be examined theoretically and the effects 
of peer bullying on these periods will be evaluated in the light of the literature. In addition, 
coping strategies for peer bullying by adolescents will be discussed. 
 
Keywords- Puberty; Peer Bullying; Violence; Psychosocial Development 
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ÖZET 

Liman Devleti Denetimleri (PSC), yabancı gemilerin ulusal limanlarda, uluslararası 
düzenlemelerin gerekliliklerine uygun olup olmadıklarını doğrulamak için yapılan 
denetimlerdir. Denetimlerde gemilerin fiziki kondisyonu, sahip oldukları sertifikalar ve 
uluslararası denizcilik sözleşmelerine uygunlukları kontrol edilmektedir. Bu kapsamda, 
gemilerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için emniyet, sağlık ve çevre konuları başta olmak 
üzere belirli standartlara sahip olmaları beklenmektedir. Bu denetimler dünya genelindeki 
bölgesel anlaşmalara istinaden yapılmakta olup Karadeniz Bölgesini kapsayan denetimler 
Karadeniz Memorandumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Karadeniz Memorandumu 
denetimleri sonucu gemilerde bulunan eksiklikler altı ana kategori altında sınıflandırılmıştır. 
Bunlar sertifikalar ve dökümanlar, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), 
kirlilik önleme, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC) ve Uluslararası Emniyetli Yönetim 
(ISM) ana başlıklarını kapsamaktadır. Karadeniz, bulunduğu coğrafya itibariyle kirlilik 
kontrolü açısından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen özel alanlar 
arasında bulunmakta olup bu bölgedeki liman devleti denetimlerinde gemilerden 
kaynaklanabilecek deniz kirliliğinin kontrolü daha da önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışma ile gemi denetimleri sonucu ortaya çıkan eksiklik kategorileri içerisinde kirlilik önleme 
kaynaklı eksikliklerin incelenmesi ve diğer kategorilerle kıyaslanarak oranlarının tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Karadeniz Memorandumu web sitesindeki yıllık 
raporlar analiz edilmiş ve 2012-2021 yılları arasındaki on yıllık eksiklik verileri çıkarılmıştır. 
Kirlilik önlemeye ilişkin denetimlerde ortaya çıkan eksiklik maddelerinin çoğunun Denizlerin 
Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) ve 
eklerinin kontrolleri, bir kısmının ise balast suyu ve anti fouling maddeleri kontrolü kaynaklı 
olduğu görülmüştür. Toplam eksikliler içerisinde kirlilik önleme kaynaklı eksikliklerin oranı 
on yıllık zaman dilimi içerisinde en az yüzde 2,72 iken en fazla yüzde 4,12 olarak tespit 
edilmiştir. On yılın ortalaması ise yüzde 3,38 olarak hesaplanmıştır. MARPOL ekleri içerisinde 
ise en yüksek oranlar ortalama yüzde 1,39 ile Ek I (Gemilerden Kaynaklanan Petrolle 
Kirlenmeyi Önlemeye İlişkin Kurallar) ve yüzde 1,18 ile Ek V (Gemilerden Kaynaklanan 
Çöplerle Kirlenmenin Önlenmesine Dair Kurallar) maddelerinde gözlenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler — Denizyolu Taşımacılığı; Liman Devleti Kontrolü; Karadeniz 
Memorandumu; Deniz Kirliliği; Deniz Çevresi 

736



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

ABSTRACT 

Port State Control (PSC) is the inspection of foreign ships at national ports to verify whether 
they comply with the requirements of international regulations. During the inspections, the 
physical conditions of the ships, the certificates and the compliance of the ships with the 
international maritime conventions are checked. In this context, ships are expected to have 
certain standards, especially in terms of safety, health and environment, in order to continue 
operating. These inspections are carried out in accordance with regional agreements around the 
world, and the Black Sea Memorandum is in charge of conducting the inspections for the Black 
Sea Region. The deficiencies found in the ships as a result of the Black Sea Memorandum 
inspections were classified under six main categories. These include certificates and documents, 
the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), pollution prevention, the 
Maritime Labor Convention (MLC) and International Safety Management (ISM). The Black 
Sea is among the special areas determined by the International Maritime Organization (IMO) 
in terms of pollution control due to its geography, and the control of marine pollution in this 
region that may arise from ships is even more important in port state inspections. In this context, 
this study aims to examine the deficiencies caused by pollution prevention among the main 
deficiencies that emerged as a result of ship inspections and to determine their rates by 
comparing them with other deficiency categories. In this direction, the annual reports on the 
Black Sea Memorandum website were analyzed and ten years of deficiency data for the years 
between 2012-2021 were extracted. It has been seen that most of the deficiencies in the 
inspections related to pollution prevention are due to the controls of the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) and its annexes, and some 
of them are due to ballast water and anti fouling control. In the ten-year period, it was 
determined that the percentage of pollution prevention deficiencies among all deficiencies was 
at least 2.72 percent and at most 4.12 percent, and the ten-year average was calculated as 3.38 
percent. Among the MARPOL annexes, the highest rates are observed in Annex I (Regulations 
for the Prevention of Pollution by Oil) with an average of 1.39 percent and in Annex V 
(Regulations for Prevention of Pollution by Garbage from Ships) with 1.18 percent. 
 
Keywords - Maritime Transport; Port State Control; Black Sea Memorandum; Marine 
Pollution; Marine Environment 
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ÖZET 

Süperkapasitörler yeni nesil enerji depolama teknolojileri arasında olup, güç yoğunlukları 
bataryalara göre daha yüksek olduğundan yüksek güç gerektiren uygulamalarda bataryalarla 
birlikte hibrit olarak kullanılırlar. Süperkapasitörlerin temel bileşenlerinden olan elektrotlar, 
sistemin kapasitesini etkileyen birincil parametreler arasında olduğundan elektrot malzemelerinin 
geliştirilmesi süperkapasitörün kapasitesinin artırılması açısından oldukça önemlidir. 
Süperkapasitörlerde elektrot malzemesi olarak genellikle karbon esaslı malzemeler, bazı geçiş 
metallerinin oksitleri ve ilteken polimerler kullanılmaktadır. İletken polimerler iyi elektriksel 
özellikleri, geliştirilebilir zincir yapısı, kolay üretilmeleri ve redoks özelliklerinden dolayı elektrot 
malzemesi olarak kullanımları ön plana çıkmaktadır. İletken polimerlerin kompozit halde elektrot 
malzemesi olarak kullanılmaları süperkapasitörün enerji depolama özelliklerinin gelişmesine katkı 
sağlar. İki farklı iletken polimerin birarada sentezlenerek kompozit elektrot malzemesi üretilmesi 
her iki polimerinde zincir yapısının gelişmesine ve özelliklerinin bir araya gelerek daha iyi 
kapasitif performans göstermelerini sağlar.  

Bu çalışmada, kalem ucu grafit elektrot yüzeyine dönüşümlü voltametri yöntemiyle farklı pirol 
türevleri kullanılarak polipirol/politiyofen kompozit elektrot malzemeleri sentezlendi. Sentezlenen 
elektrotların elektrokimyasal karakterizasyonları için dönüşümlü voltametri (CV), 
elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) ve dönüşümlü şarj deşarj (GDD) testleri yapıldı. 
Uzun döngü ömrü ve kapasitans değerleri hesaplandı. 

 
Anahtar Kelimeler— Kompozit Elektrot, Polipirol, Politiyofen, Süperkapasitör, Enerji Depolama 
 

ABSTRACT 

Supercapacitors are among the new-generation energy storage technologies, and since their 
power densities are higher than batteries, they are used as hybrids with batteries in applications 
requiring high power. Since the electrodes, which are the basic components of supercapacitors, are 
among the primary parameters affecting the capacity of the system, the development of electrode 
materials is very important in terms of increasing the capacity of the supercapacitor. In 
supercapacitors, carbon-based materials, oxides of some transition metals, and conductive 

738



 
3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’23) 

 

polymers are generally used as electrode materials. Conducting polymers come to the fore in their 
use as electrode materials due to their good electrical properties, developable chain structure, easy 
production, and redox properties. The use of conductive polymers as electrode material in 
composite form contributes to the development of the energy storage properties of the 
supercapacitor. The production of composite electrode material by synthesizing two different 
conductive polymers together enables the development of the chain structure in both polymers and 
the combination of their properties allows them to show better capacitive performance. 

Here, polypyrrole/polythiophene composite electrode materials were synthesized by using 
different pyrrole derivatives with the cyclic voltammetry method on the pencil graphite electrode 
surface. For the electrochemical characterization of the synthesized electrodes, cyclic voltammetry 
(CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), and cyclic charge-discharge (GDD) tests 
were performed. Long cycle life and capacitance values were calculated. 

 
Keywords—	Composite Electrode, Polypyrrole, Polythiophene, Supercapacitor, Energy Storage 
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ÖZET 

Enerji depolama sistemlerinden biri olan süperkapasitörler, hızlı şarj-deşarj, uzun döngü ömrü, 
yüksek enerji-güç yoğunluğu sunabilme kabiliyetleri ile son yıllarda bu sistemler arasında ön plana 
çıkmaktadır.   Süperkapasitörlerin yük depolama kapasiteleri, elektrot malzemesinin yüzey 
özellikleri ile kullanılan malzemelerin redoks davranışlarıyla doğrudan ilişkilidir. İletken 
polimerler, uzun döngü ömrü, düşük maliyet ve kolay işlenebilme özelliklerine sahipken 
metallerin oksit ve hidroksitlerinin yüksek teorik kapasitans değerleri ve kuvvetli redoks 
özellikleri sebebiyle elektrot malzemesi olarak tercih edilmektedir. Bu malzemelerin birlikte 
kullanılmalarıyla elde edilen kompozit yapıdaki elektrot malzemelerin spesifik kapasitans, enerji 
ve güç yoğunluğu değerlerinin, malzemelerin tek başına sergiledikleri spesifik kapasitans, enerji 
ve güç yoğunluğu değerlerinden çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.  

Bu çalışmada nikel köpük (NK) elektrot malzemesi kullanılarak hidrotermal sentez yöntemiyle 
Ni(OH)2/NK elektrot sentezlendi. Sonrasında sentez ortamına 3,4-etilen dioksi tiyofen  (EDOT) 
ilave edilerek hidrotermal sentez yöntemiyle PEDOT/Ni(OH)2/NK elektrotu sentezlendi. 
Elektrotların süperkapasitör performansları, dönüşümlü voltametri, galvanostatik şarj-deşarj ve 
elektrokimyasal empedans spektroskopisi yöntemleriyle araştırıldı. Ayrıca bu elektrotların 
morfolojik ve spektroskopik karakterizasyonları yapıldı.  

 
Anahtar Kelimeler—Nikel köpük; Ni(OH)2; PEDOT; Enerji Depolama; Süperkapasitör 

 
ABSTRACT 

Supercapacitors, one of the energy storage systems, have come to the fore in recent years with 
their fast charge-discharge, long cycle life, and high energy-power density. the charge storage 
capacities of supercapacitors are directly related to the electrode material's surface properties and 
the materials' redox behavior. while conducting polymers are preferred because of their long cycle 
life, low cost, and easy processing properties, metal oxides, and hydroxides are preferred as 
electrode materials due to their strong redox properties and high theoretical capacitance values. it 
is known that the specific capacitance, energy and power density values of the electrode materials 
in composite structure obtained by using these materials together are much higher than the specific 
capacitance, energy and power density values exhibited by the materials alone. 
In this study, Ni(OH)2/NF electrode was synthesized by hydrothermal synthesis method using 
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nickel foam (NF) electrode material. Then, PEDOT/Ni(OH)2/NK electrode was synthesized by 
hydrothermal synthesis method by adding 3,4-ethylene dioxy thiophene (EDOT) to the synthesis 
medium. Supercapacitor performances of the electrodes were investigated by cyclic voltammetry, 
galvanostatic charge-discharge and electrochemical impedance spectroscopy methods. In addition, 
morphological and spectroscopic characterizations of these electrodes were performed. 

 
Keywords—	Nickel foam; Ni(OH)2; PEDOT; Energy Storage; supercapacitor 
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ABSTRACT 

Aim: In the study, it was aimed to determine the relationship between the value perceptions of 
individuals from different generations and their attitudes towards the nursing profession in the 
sample of Istanbul. 

Methods: The research in descriptive-correlational design was carried out with individuals 
residing in Istanbul who agreed to participate in the research. With the stratified sampling 
method, 936 individuals were included in the study. The data were collected using the Socio-
Demographic Form, the Portrait Values Scale and the Attitude towards Nursing Profession 
Scale using face-to-face interview technique. Data were analyzed in a licensed software 
package. Ethics committee approval was obtained before starting the study (E-10840098-
772.02-5210).  

Results: When the value perceptions of individuals in different generations are examined; it 
was determined that in the perception of power, in the X  is lower than the Y and Z, in the 
perception of success, X is lower than Y, in the perception of hedonism, the Baby Boomer is 
lower than the Z, and the X is lower than the Y and Z, in the perception of traditionalism, the 
Baby Boomer is higher than the Z, and the X is higher than the Y and Z, in the perception of 
arousal, in the Z had a higher average score than all generations (p<0,05). When the individuals 
are examined over the two value perceptions with the highest correlation; It was determined 
that there was a moderately positive relationship between traditionalism (r=0.408) and security 
(r=0.414) in the Baby Boomer; success (r=0.408) and benevolence (r=0.386) in X; conformity 
(r=0.355) and traditionalism (r=0.271) in Y; hedonism (r=0.362) and benevolence (r=0.360) 
in Z (p<0.05) and their professional attitudes. 

Conclusion: The results of the research; It shows that there are differences in value perceptions 
between generations and that there is a positive relationship between the value perceptions of 
individuals in different generations and their attitudes towards the profession. 

 
Keywords— Generation;  Nursing;  Value;  Attitude 
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ÖZET 

Aksan tanıma araştırmaları son yıllarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, 
İngiliz İngilizcesinin üç bölgesel aksanını tanımak için evrişimli bir sinir ağı (CNN) 
kullanılmıştır. Bu amaçla kullanılan genel veri kümesi şu adreste mevcuttur: 
https://openslr.org/83/. Farklı dillerde aksan tanıma sistemlerini değerlendirmek için 
araştırmalarda birçok farklı akustik özellik kullanılmıştır. Bununla birlikte, geniş çapta kabul 
gören bir özellik seti henüz oluşturulmamıştır ve el yapımı özelliklerin seçimi zor bir iştir. 
Ayrıca, görüntü uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir derin öğrenme modeli olan 
evrişimli sinir ağları için, ses sinyallerinin en uygun şekilde görüntülere dönüştürülmesi kritik 
öneme sahiptir. Bu amaçla, insan işitme sinirinin ateşleme hızının spektro-zamansal modelini 
kodlayan bir oran haritası gösterimi kullanılmıştır. Oran haritası gösterimini elde etmenin dört 
temel adımı vardır. İlk adım, ön vurgu tekniğini ses sinyaline uygulamaktır. Toplanan sinyal 
daha sonra koklear filtrelemeye tabi tutulur. Bu süreçte insan kokleasının frekans seçme 
özelliğini temsil etmesi için gammaton filtresi kullanılmaktadır. Daha sonra, nöromekanik 
transdüksiyon elde etmek için Dau iç tüy hücre modeli kullanılır. Nöromekanik iletim süreci 
tarafından belirlenen işitsel sinir ateşleme hızı aniden yükselebilir. Son olarak, ani meydana 
gelen olasılıkları Hamming penceresiyle entegre ederek, oran haritası gösterimi elde edilir. 
Böylece, zaman alıcı ve zorlu özellik çıkarma işlemi, oran haritası gösterimi kullanılarak 
basitleştirilmiştir. CNN tabanlı aksan tanıma sistemi, İngiliz İngilizcesinin üç bölgesel aksanını 
%97,99 doğrulukla tanımlamıştır. Ayrıca, önerilen algoritma %96,10 hassasiyet, %98,15 
özgüllük, %97,99 kesinlik ve %97,02 F-skoru ile tatmin edici bir performans göstermiştir.  

 
Anahtar Kelimeler— Aksan tanıma; Evrişimli sinir ağı; Oran haritası gösterimi; Özellik 
çıkarma 

ABSTRACT 

Accent recognition research has become increasingly important in recent years. In this study, 
a convolutional neural network (CNN) was used to recognize three regional accents of British 
English. The public dataset used for this purpose is available at: https://openslr.org/83/. Many 
different acoustic features have been used in research to evaluate accent recognition systems 
for different languages. However, a widely accepted feature set has yet to be established, and 
the selection of hand-crafted features is a difficult task. Furthermore, for a convolutional neural 
network, a deep learning model commonly used in image applications, it is critical to convert 
audio signals into images in the most appropriate way. For this purpose, a rate map 
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representation was used, which encodes the spectro-temporal model of the firing rate of the 
human auditory nerve. There are four essential steps in obtaining the rate map representation. 
The first step is to apply the pre-emphasis technique to the audio signal. The collected signal is 
subsequently subjected to cochlear filtering. The gammatone filter is used to represent the 
frequency selection feature of the human cochlea in this process. Next, the Dau inner hair cell 
model is used to achieve neuromechanical transduction. The auditory nerve firing rate, as 
determined by the neuromechanical transduction process, may suddenly rise. Finally, by 
integrating the spike-occurring possibilities with the Hamming window, the rate map 
representation is achieved. Thus, the time-consuming and challenging feature extraction 
process was simplified using rate map representation. The CNN-based accent recognition 
system identified the three regional accents of British English with an accuracy of 97.99%. 
Furthermore, the proposed algorithm had a satisfactory performance with a sensitivity of 
96.10%, specificity of 98.15%, precision of 97.99% and F-score of 97.02%. 
 
Keywords— Accent recognition; Convolutional neural network; Rate map representation; 
Feature extraction 
 
 
 
 
 
 
 
 

744



 

 
 
 
 

                                                                   ISSRIS’23 15-18 March 2023 

 

M mar  Tasarım Stüdyosunda Müşterek Mekân Tartışması 
A Discussion on Common Space in the Architectural Design Studio 

Fatma KOLSAL* 
*fatmakolsal@eskisehir.edu.tr, ORCID: orcid.org/0000-0002-5569-2046 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 
 
 

ÖZET 

Müşterek mekân kavramı, mekânın fiziki unsurlarıyla oluşabildiği gibi, bu fiziksel 
özelliklerden bağımsız bir şekilde, müşterek eylemlere dayalı olarak da ortaya çıkabilmektedir. 
Bu nedenle müşterekleşme, mekândan dolayı ortaya çıkabildiği gibi, hiçbir somut ortam 
olmadan mekânı oluşturan yegâne unsur da olabilmektedir. Buradaki potansiyele bağlı olarak, 
şehirleri var eden yapılı çevre dışında, kentleşmeyi ortaya çıkaran, kentliye ait müşterek 
eylemler, kent mekânında gelişebilen ve kültürel kodları olan bir arada olma pratikleri mimari 
tasarım açısından inceleme altına alınmıştır. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimari Proje 3 
stüdyosunda, 2022 güz döneminde, müşterek mekân teması çerçevesinde bir tasarım atölyesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda mekân, cismani bir oluşum, tanımlı bir yer ya da devletin 
idaresindeki bir alan olarak değil, sosyal bir oluşma ait potansiyeller ve ipuçları barındıran 
müşterekler olarak ele alınmıştır. Atölyede Eskişehir Atatürk Caddesi boyunca kentsel 
dinamikler incelenmiş, mevutta yer alan müşterekleşme potansiyelleri analiz edilmiş, gündelik 
yaşamda yeni müşterek eylemler teşvik edilebilir mi, bunların minimum temasla mimari 
tasarım aracılığıyla nasıl görünür hale getirilebileceği tartışılmıştır. Bu tartışmanın kentsel 
analizler, kavramsal tartışmalar ve sonunda mimari bir tasarım üzerinden değerlendirilmesi 
sağlanmıştır. Bu bildiride, bu tartışmalar kapsamında ortaya çıkan, belirlenen aks boyunca 
farklı alanları içeren, ele alışları farklılaşmış projeler teorik alt yapısıyla birlikte aktarılmıştır. 
Katılımcı mimarlık, kentsel tarım, kentsel arayüzler ve kent kimliğinin altını çizen kent izlekleri 
projelerin çıkış noktası olarak belirmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler—Müşterek Mekan; Müşterekleşme; Kent Hakkı; Kentsel Tasarım 
 

ABSTRACT 

The concept of common space can be formed by the physical elements of the space, or it can 
emerge independently of these physical features and based on common actions. For this reason, 
commoning can occur due to the space, or it can be the only element that creates the space 
without any concrete environment. Depending on the potential here, apart from the built 
environment that brings cities into existence, the collective actions of the citizens that reveal 
urbanization, the practices of being together that can develop in the urban space and have 
cultural codes have been examined in terms of architectural design. A design workshop was 
held in Eskişehir Technical University, Architectural Project 3 studio, in the fall term of 2022, 
within the framework of the common space theme. In this context, space is not considered as a 
bodily formation, a defined place or an area under the administration of the state, but as 
commons that contain potentials and clues belonging to a social formation. In the workshop, 
the urban dynamics along Eskişehir Atatürk Street were examined, the potentials of commoning 
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were analyzed, it was discussed whether new common actions could be encouraged in daily life 
and how they could be made visible through architectural design with minimal interventions. 
This discussion was evaluated through urban analysis, conceptual discussions and finally an 
architectural design. In this paper, the projects that emerged within the scope of these 
discussions, including different areas along the determined axis, and differing in their approach, 
were conveyed together with their theoretical infrastructure. Participatory architecture, urban 
agriculture, urban interfaces and urban themes that underline urban identity have emerged as 
the starting point of the projects. 
 
Keywords- Common Space; Commoning; Right to the City; Urban Design 
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