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1. Giriş
Şehirler önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun çoğunu toplama
eğilimi göstermektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %65'inin 2040
yılına kadar kentsel alanlarda yaşayacağı tahmin edilmektedir. Örnek
olarak, 30 şehirde 10 milyondan fazla kişi yaşayacağı ve en büyük
şehirler dünya enerjisinin %85'ini tüketeceği ve gezegenin atıklarının
%80'ini üreteceği öngörülmektedir. Bu sebeple, şehir kaynaklarının
yönetimi ve tüketimi akıllı bir sistem aracılığıyla en iyi şekilde
düzenlenmelidir (Bezerra vd., 2015).
Şehirlerin akıllı sistem altyapısına geçiş yapabilmeleri için en acil
ihtiyaç, kesintisiz ve güvenilir bağlantı sağlamak için çeşitli kurumlar
tarafından işletilen farklı iletişim ağlarını birleştirmektir. Bunu
başarmak için, büyük ölçüde sağladığı esneklik ve maliyet avantajları
sayesinde Internet Protokol (IP) ve paket optik tabanlı bağlantı kritiktir.
Bu sağlanan haberleşme sistem altyapılarının üzerine, sanallaştırılmış
ağ fonksiyonları (Network Function Virtualization - NFV) ve ticari
kullanım çatısı altındaki ekipman üzerinde çalışan uygulamaların
sanallaştırılmış ortamda kullanılabilmesini sağlayan yazılım tabanlı
ağlar (Software Defined Network - SDN) ile NFV, anlık oluşturulacak
çoklu veri trafiğini, öncelik türünü ve Nesnelerin İnterneti (Internet of


Bu çalışma Mayıs 2019 tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız “Multicast
Aware Virtual Network Embedding in Software Defined Networks” (Guler,
2019) başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.
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Things - IoT)'nin giderek öngörülemeyen veri akışlarını desteklemek
için hizmetlerin hızlı ve güvenilir dağıtımına izin verir.
Akıllı bir şehrin diğer bir önemli yönü potansiyel olarak internet
bağlantılı cihazların sayısıdır. Aslında, akıllı şehirlerdeki bağlı
cihazların çoğu IoT sensörleri veya bazı biçimlerde (RFID etiketleri,
cep telefonları, vücut sensörleri, izleme cihazları, vb.) aktüatörlerdir.
Sayılar açısından, Şekil 1’de görüldüğü gibi, bir kullanıcı tarafından
milyonlarca veya milyarlarca sensör ve aktüatör (işletici) ile birden
fazla ekipman tipiyle ilgilenmesi beklenmektedir.
Akıllı bir şehir projesi temel olarak şehrin sistem ve uygulamalarının
otomasyonunu (akıllılığını) geliştirmeyi arar.
Bu kapsamda, bazı gereksinim ve özelliklere sahip olması gerekir
(Department for Business Innovation & Skills, 2013):
1. Güvenli ve açık erişim ile birleştirilmiş sağlam ve ölçeklenebilir
bir çerçeve;
2. Kullanıcı merkezli veya vatandaş odaklı mimari yaklaşım;
3. Vatandaşların bilgiye istedikleri yerden ve ihtiyaç duyduklarında
erişebilmelerini sağlayan çok sayıda depolanabilir, paylaşılabilir,
etiketlenmiş, mobil genel ve özel veri;
4. Analitik ve entegre yeteneklere sahip bir uygulama seviyesi;
5. Çok miktarda heterojen verinin aktarılmasına, karmaşık ve
dağıtılmış hizmet/uygulamaların desteklenmesine izin veren akıllı bir
fiziksel ağ altyapısı.

Şekil 1. Potansiyel Kullanıcılar Tarafından İnternete Bağlı Cihazlar ve
Nesneler (Javed vd., 2018)
Akıllı bir şehrin fiziksel altyapısında, ağ işlevlerini donanımdan
ayırmak, IoT gereksinimleri değiştikçe mimarilerin daha kolay
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ayarlanabileceği anlamına gelir. Ayrıca, SDN ve NFV, IoT uç
cihazlarını (kullanıcıya erişim sağlanılan) diğer uç veri merkezlerine
veya bulut hizmetlerine bağlayan ağı dinamik olarak tanımlayarak daha
çabuk ve hızlı bir hizmet sağlama süreci oluşturacaktır. Çok disiplinli
bir bakış açısına sahip akıllı şehir projeleri, temel bileşenlerini,
etkileşimlerini ve veri akışını yapılandırabilen ve modelleyebilen bir
çerçeve gerektirir.
2. Yazılım tabanlı ağlar
SDN, ağın akıllı ve merkezi olarak kontrol edilmesini veya yazılım
uygulamaları kullanılarak "programlanmasını" sağlayan bir ağ
mimarisi yaklaşımıdır. SDN operatörlerin altta yatan ağ teknolojisinden
bağımsız olarak tüm ağı tutarlı ve bütünsel olarak yönetmesine
yardımcı olur.
2.1. Uygulama katmanı
Uygulama katmanı, ağ altyapısı üzerinden çalışan uygulamaların
yürütülmesinden sorumludur. Genellikle bu uygulamalar, ağ
politikaları ve yönlendirme davranışı gibi ağ görünüşleri ile ilgili
değişiklikleri gerçekleştirir (Jarraya vd., 2014). Bu katmanda dağıtılan
ağ uygulamalarına örnek olarak ağ görselleştirme, yol rezervasyonu ve
ağ sağlama verilebilir.
2.2. Kontrol katmanı
Kontrol katmanı, yönlendirme şemaları gibi kontrol lojiğini
tanımlar. Kontrol katmanı, trafik davranışını düzenlemek için akış
istatistikleri gibi veri katmanındaki anahtarlar tarafından toplanan
bilgileri yönetebilir. Genellikle, kontrol katmanı fiziksel olarak kontrol
cihazlarına dağıtılır ancak mantıksal olarak merkezileştirilir (Silva vd.,
2015).
2.3. Veri katmanı
Veri katmanı, genellikle anahtarlar olarak adlandırılan, verileri
iletmekten sorumlu cihazları içerir. Belirli bir akışla ilişkili her paket
için bir eylemi tanımlayan OpenFlow anahtarı programlanabilir akış
tabloları tutmaktadır. Bir akış tablosu, kontrol katmanı tarafından
dinamik olarak yapılandırılabilir. Belirli bir anahtara yeni bir paket
geldiğinde;(i) düşebilir, (ii) tüm çıkış portları aracılığıyla yayılabilir,
(iii) belirli bir çıkış noktasına gönderilebilir, (iv) ağ denetleyicisine
gönderilebilir (Silva vd., 2015).
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2.4. Akıllı şehirlerin altyapısı
Akıllı kentlerde üç seviyeden oluşan mimari Şekil 2’de
gösterilmiştir. Bu seviyeler:
1. Fiziksel bileşenler seviyesi: çeşitli "akıllı" sistemlere, hizmetlere
ve uygulamalara ait tüm cihazları, sensörleri, ekipmanları ve bileşenleri
barındırır.
2. İletişim seviyesi: fiziksel unsurlar ve uygulamalar arasında
iletişim olanakları sağlamak için tüm ağ teknolojik alternatiflerini
içerir.
3. Uygulama seviyesi: tüm "akıllı" sistemleri ve şehir için tasarlanan
gelişmeleri içerir.
Bu sistemler, iletişimi kullanan büyük miktarda veri tarafından
beslenir ve işlenir. Her çerçeve düzeyi, yenilik ve yeni bilgisayar
paradigmalarının uygulanmakta ve araştırılmakta olduğu belirli bir dizi
özellik ve gereksinimi sunmaktadır (Martins, 2017).

Şekil 2. Akıllı Şehirlerin Altyapısının Düzenlenmesi
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Ağ sistemindeki uç nokta olarak nitelendirilen kullanıcıyla etkileşim
içerisinde bulunan ağ cihazı (güvenlik kameraları, trafik ışıkları, yol
gösterge panelleri, vb.), konumun ve ölçeğin izlenmesinin dinamik
doğası, ağların hareketli iş yüklerine uyacak şekilde programlanabilir
ve yeniden yapılandırılabilir olması için SDN gerektirecektir. Buna ek
olarak, NFV, şehri "akıllı" yapan izleme noktalarının, çoğunun aslında
amaca yönelik donanım merkezli çözümler değil, talep üzerine
çalışabilen yazılım tabanlı çözümler oluşturmada önemli bir rol
oynayabilir (Theoleyre vd., 2015). Bu durum çok önemlidir, çünkü
akıllı şehrin altında yatan haberleşme sistemleri gerçek zamanlı olarak
sorun çözebiliyorsa, son derece büyük veri kümelerinde gerçekleştirilen
gerçek zamanlı analizler yoluyla yüksek düzeyde bağlamsal yapı elde
edebilmelidir. Örneğin, günümüzde araçların trafikteki gelecek trafik
akışını, bir trafik olayının gerçekleştiği bir caddeden otomatik olarak
farklı bir akış için yönlendirmek gerekmektedir.

Şekil 3. Akıllı Şehirlerdeki Yazılım Tabanlı Ağ Sistemi Bağlantıları
SDN ve NFV, ölçeği benzeri görülmemiş ağları yönetmek için
gereken yük dengeleme, servis zinciri ve bant genişliği takvimini
etkinleştirebilir. Buna ek olarak, SDN ve NFV, akıllı şehir ortamlarında
çok sayıda sensör ve uç cihaz noktasını güvence altına almak neredeyse
imkânsız olacağından, ağ düzeyinde veri güvenliğini ve izinsiz girişlere
karşı koruma sağlarken, Şekil 3’te gösterildiği gibi programlanabilir ağ
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sistemlerinin oluşturulmasına ve konuşlandırılmasına izin verir. Teknik
açıdan, SDN mantıksal olarak ağ ekipmanlarını programlamak için
merkezi bir kontrolör kullanır. Sonuç olarak, ağ yönetimsel
parametrelerini izleyerek ve yönetim davranışında herhangi bir
değişikliği paket olarak programlayarak ağ durumu geçişlerini kontrol
edebiliriz (Martins, 2018). SDN, üç dağıtım seviyesinin (fiziksel
bileşenler, iletişim, büyük veri/uygulama düzeyleri) hepsinde akıllı
şehir projesi gelişmelerini uygulayabilir ve destekleyebilir.
3. Veri merkezi ağlarında karşılaşılan zorluklar
3.1. Veri merkezi ağ mimarisi
Veri Merkezi Ağı (Data Center Network- DCN) mimarisi,
uygulamalar ve performansları için temel etkinleştiricidir. DCN
mimarisi tasarımında dağıtım maliyeti önemli bir faktördür. Sonuç
olarak Fat-Tree (Hu vd., 2021), BCube (Lv vd., 2022) gibi birçok farklı
DCN mimarisi, dağıtım maliyetini en aza indirmek, uygulamalara aynı
yüksek bant genişliği sağlamak ve performans izolasyonunu korumak
için tasarlanmıştır. Örneğin Şekil 4’te gösterilen ve yaygın olarak
kullanılan Fat-Tree mimarisi 3 katmanlı (kenar, toplama ve çekirdek)
bir yapıdan oluşur ve aynı kapasiteye sahip ucuz anahtarlama (switch)
kullanılarak oluşturulabilir. (1) kenar katmanı: anahtar sunucuların
bağlandığı ve soketin yerleştirdiği yer, (2) toplama katmanı: toplama
anahtarları, erişim anahtarlarından gelen yanıtı birleştirerek ağ analizi
ve güvenlik duvarı gibi çeşitli hizmetler sağlamak için erişim
anahtarlarına bağlanan yer, (3) çekirdek katmanı: anahtarların
bulunduğu veri merkezi ağı içi ve ağları arasında bağlantının sağlandığı
yerdir. Fat-Tree’nin diğer bir avantajı da herhangi ikili eşleşmelerde
aynı bant genişliğine sahip olmasıdır ve bu yüzden tüm kaynaklar
maksimum bağlantı oranlarında veri gönderebilir (Yu vd., 2022).
Gelişen uygulamalarla, uygulama taleplerini karşılayabilecek DCN
mimarilerini tasarlama zorlaşmaktadır. Yeni DCN mimarileri ile, veri
merkezindeki trafiğin kontrolünü ve yönetimini otomatikleştirmek
giderek daha karmaşıklaşmaktadır (Wang vd., 2021; Dong vd., 2021).
3.2. Tahmin edilemeyen trafik matrisi
Trafik matrisi, ağda bulunan bütün kaynak ve hedef çiftleri
arasındaki iletişim hacmini belirtir. Veri merkezi içindeki trafik
matrisleri oldukça değişkendir bu yüzden hızla ve tahmin edilemez
şekilde değişirler. Bu problem ağ performansının optimizasyonunda ve
kapasite planlanmasında önemli bir sorundur.
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Şekil 4. Üç Katmanlı Fat-Tree Mimarisi
3.3. Akış türleri ve boyutlarının karışımı / farklılığı
Veri merkezi altyapısını paylaşan çeşitli çok kiracılı uygulamalar
nedeniyle, farklı tür ve boyutlarda akış karışımı üretilir. Bu akışlardan
bazıları yüksek aktarım hızı gerektiren büyük ve verim odaklı
olabilirken diğerleri kısa teslim tarihi ile sınıflandırılmış ya da düşük
gecikme süresi gerektirebilir. Ayrıca, belirli uygulamalar için akış
boyutları bilinmeyebilir. Aynı anda akışların farklı gereksinimlerini
hesaba katarak iletişim gecikmelerini azaltmak ve uygulama yanıt
verme yeteneğini geliştirmek için daha hızlı tamamlama süresi elde
etmesi gerekiyor. Bu yüzden bu tür özellikler, paylaşılan bir bağlantı
üzerinden akış planlama sürecini karmaşıklaştırır.
3.4. Trafik yoğunluğu
Canlı video yayını ve etkileşimli dağıtık oyunlar gibi birçok
uygulama ve servis anlık veri iletiminin hızla değiştiği trafiğe sahiptir.
Bununla birlikte ani trafiğin açık ve kapalı döngüleri, ağın hizmet
kalitesi üzerinde gecikmelere, tıkanıklığa ve boş kalması gibi
istenmeyen etkilere sebep olabilir. Trafikteki ani artışlar web'de
gezinme gibi yalnızca çok küçük gecikmeleri tolere edebilen
uygulamalar için daha uzun gecikmelere yol açan aşırı yüklemeye
neden olabilir. Bu nedenle arabellek alanı kullanımını yönetebilecek ve
ani tepkilerle hızla başa çıkan duyarlı bir kontrol mekanizması ortaya
koymak halen zorlu bir konudur.
3.5. Veri merkezlerine gelen trafiğin düzenlenmesi
Veri merkezi ağı yoğun hesaplamalar, sosyal ağ, web ve video veri
depolama işlemleri gibi farklı yapılarda kullanılacak uygulamaları
destekler. DCN, yüksek bant genişliği, düşük iletim gecikmeleri ve
küçük arabellek boyutuna sahip anahtarlı bağlantılar sağlamasına
rağmen, aynı anda tek bir uç noktaya iletilen çok sayıda gelen akışa yol
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açabilen çoktan bire iletişim modelini destekler. Uygun ve engelleyici
önlemler alarak kontrol edilmezse, anahtar arabelleğine aşırı
yükleyerek tıkanıklığa, paket kaybına ve verim azalmasıyla daha
yüksek gecikmeye neden olur.
4. Akıllı şehir sistemlerinde yazılım tabanlı ağların önemi
İletişim düzeyinde, akıllı şehir projeleri, heterojen sensörler
tarafından yakalanan büyük hacimli verilerin büyük dağıtılmış alanlara
aktarılmasını gerektirir. Bu sebeple, akıllı şehir projeleri tarafından
Yazılım Tabanlı Ağların (SDN) benimsenmesi aşağıdaki faydaları
sağlar:


Ağ ekipmanlarının ve kaynaklarının mantıksal olarak merkezi bir
görünümünü ve kontrolünü sağlar;



Yönlendirme açısından dinamik olarak yapılandırılabilir bir ağ
altyapısına izin verir; yani, veri kaynağı ile hedefler arasındaki
yolun tanımı ve kurulumunu gerçekleştirir.

Akıllı şehirlerde üretilen veriler IoT cihazları, cep telefonları,
arabalar, e-sağlık izleme cihazları, video gözetimi ve akıllı şebeke
ekipmanlarından gelecektir. Bu spesifik "tip" verilerin her biri, servis
kalitesi (Quality of Service- QoS) veya benzeri herhangi bir performans
parametresi gibi farklı aktarma gereksinimleri gerektirecektir. Bu
sebeple, yenilikçi akıllı şehir projeleri için kendisini çeşitli gerekli
gereksinimlere uyarlayabilen ve yapılandırılabilir bir ağ altyapısı
şarttır.
Şekil 2’de belirtildiği gibi, akıllı şehir projelerinde iletişim düzeyi
için bir başka zorlu araştırma konusu, toplanan verilerin üreticiler ve
tüketiciler arasında nasıl dağıtılacağıdır. Veriler esas olarak IoT
sensörleri tarafından üretilerek büyük hacimlerde ve farklı
gereksinimlerle yüksek oranda dağıtılacaktır. Bu tartışmaya iki temel
araştırma konusuyla yaklaşılabilir:
1. Veriler anlamsal olarak nasıl keşfedilir ve ne kadar hızlı dağıtılır;
2. Veri dağıtımı için gerekli iletişim kanallarına/katmanına verimli
bir şekilde kaynak nasıl tahsis edilir.
4.1. Akıllı şehirlerde çoklu noktaya veri iletimi
Akıllı şehirlerde kullanılmak istenilen birçok uygulamanın doğası
gereği, verilerin verimli ve esnek bir şekilde birçok noktaya anlık yayın
dağıtımının yapılması gerekir. Örneğin, bulut veri merkezlerinde
tutulan verilerin eş zamanlı olarak bir sunucudan bir grup sunucuya
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veya kullanıcıya anlık gönderilmesi gerektiği durumlarda sunucular
arasındaki grup iletişimi sağlanmalıdır. Bu tür senaryolarda, uç noktada
erişilecek sunucu/kullanıcı sayısı kadar veri merkezinden veri çıkışı
yapılması, hali hazırdaki fiziksel altyapıyı oldukça zorlayacaktır. Bu
nedenle, çoğaltılmış paket sayısını azaltmak ve bant genişliğinden
önemli ölçüde tasarruf etmek için tek noktaya yayın yerine çoklu
noktaya yayın sisteminin uygulanması uygun olacaktır (Chaudhry vd.,
2019).
SDN’deki merkezi kontrolör, yeni yönlendirme algoritmalarının
esnek bir şekilde konuşlandırılmasını sağlar. Bu sayede, SDN bazlı
çoklu noktaya veri gönderim sistemi ayrıca canlı video akışı, video ve
sesli konferans, Internet Protokol TV (IPTV) gibi uygulamalarda
gereken QoS kısıtlamalarının uygulanmasını da destekler (Hasrouty
vd., 2016). Bu tür uygulamalarda, aynı anda birden fazla alıcıya veri
iletimi için etkili bir teknik olarak anlık çoklu noktaya yayın gereklidir
(Sivanathan vd., 2018). Geleneksel ağlarda bunu başarmak zordur,
çünkü çoğu geleneksel ağ yönlendiricisi çoklu noktaya yayın desteğini
destekleyemez ve belirli bir QoS seviyesini koruyamamaktadır (Fan
vd., 2016).

(a)

(b)

Şekil 5. Tek ve Çoklu Noktaya Veri İletim Sistemleri
Şekil 5’teki sadece üç kullanıcılı örnekte gösterildiği üzere, birden
fazla kullanıcının anlık olarak istediği veriye erişmeleri için bulut veri
merkezi kullanıcılara aynı veriyi göndermek istemektedir. Eğer veri
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iletim sistemi tek noktaya veri iletişim mimarisi kullanılarak yapılırsa
(Şekil 5-a), aynı veriyi üç kopya halinde oluşturarak veri merkezinden
kullanıcılara erişimde ortak yolları da kullanarak gönderecektir. Çoklu
noktaya veri iletiminde ise (Şekil 5-b), veri merkezi/sunucu tek bir veri
kopyasını oluşturacak ve iletileceği uç kullanıcılara erişimde ortak
yollarda sadece tek bir kopya, ayrılan yollarda ara birimler tarafından
yeni kopya oluşturularak veri en son kullanıcıya iletilecektir. Bu
sayede, her bir iletişim çifti için ayrık yolların ayrılması gereken çok
noktaya yayın trafiğinin tek noktaya yayın veri dağıtımıyla
karşılaştırıldığında önemli miktarda bant genişliği tasarrufu sağlar (Heo
vd., 2018).
Örnek olarak, Şekil 5-a’daki tek noktaya yayın mimarisinde kırmızı
daire içerisinde ekstradan gönderilen veriler kullanılan ok sayılarıyla
ifade edilmektedir. Dahası, çok noktaya yayın, çoğaltılan paketlerin
gereksiz miktarını ortadan kaldırır, çünkü kopya üretme yalnızca,
kaynağın trafiğinin çoğaltıldığı ve tüm ağın üzerinden geçtiği tek
noktaya yayın dağıtımının aksine, akış tüm alıcılara veya iletimin uç
noktalarına ulaştığında gerçekleşir. Bu sayede, gördüğümüz küçük
kapsamlı örnekte bile tek noktaya yayın sisteminde ekstra olarak üç veri
kopyasını (kırmızı daire içerisindeki ok sayıları) iletmek için fiziksel
kaynakları kullanarak, sistemin yorulmasına yol açabilir.
4.1.1. Akıllı şehir sistemlerinde çoklu noktaya veri iletiminde
yapay zeka kullanımının önemi
Akıllı şehirlerdeki anlık çoklu noktaya yayın için ağ kaynak tahsisi
probleminin karmaşıklığı ile ilgili olarak, sezgisel veya meta-sezgisel
bir yaklaşım kullanarak çok sayıda gereksinim ve hedef altındaki
çözümlerin hesaplanması, hesaplamanın NP-Zor doğası nedeniyle
zordur (Heo vd., 2018). Bu nedenle, akıllı şehir sistemlerine uygulanan
makine öğrenme tekniklerini kullanan yapay zeka sistemleri
araştırmacılardan büyük ilgi görmektedir. Ağlar, IoT ve veriler için
bilişsel bir işleme ve yönetim yaklaşımı çok fazla uygulama
potansiyeline sahiptir ve makine öğreniminin akıllı şehir
uygulamalarında ve sistemlerinde çoklu noktaya yayın mimarisi için
sağladığı etkin katkı, aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır (Qiu vd.,
2016; Troia vd., 2019):
1. Bilişsel bir yaklaşım, çok sayıda gereksinim ve hedefle son derece
karmaşık olan çoklu noktaya erişimdeki yönlendirme sorunlara yönelik
çözümlerin hesaplanmasını sağlar.

10

2. Bilişsel çözümler, büyük ve dinamik veri hacminden "bilgi" ve
"öğrenme" yeteneğine sahiptir. Bu daha "akıllı" ve kullanımı kolay
otonom uygulamalara izin vermek için gerçek bir gereksinimdir.
3. Bilişsel tabanlı uygulama ve sistemler, en azından,
gerçekleştirilmesi zor olduğu ortaya çıkan, büyük ve bazen ilgisiz bir
bilgi hacmi söz konusu olduğunda hatalara maruz kalan bazı insan
görevlerini (yönetim görevleri gibi) değiştirme yeteneğine sahiptir.
Akıllı şehirlerde, anlık çoklu noktaya iletilmesi istenilen büyük
miktarda veri haberleşmenin kesintisiz ve güvenilir olması için
toplanmalı ve işlenmelidir. Makine öğrenimi teknikleri bu bağlamda
esas olarak en uygun veri iletim yolunun belirlenmesi ve kaynakların
en iyi şekilde kullanımı bilgisinin çıkarma işlemi için geçerlidir. Akıllı
şehirlerde yapay zeka tabanlı çoklu noktaya veri iletiminin
kullanılması, ağ durumu hakkında bilgi edinmemiz ve yeniden
yapılandırmaya karar vermemiz için gereken zorluğu giderir. Bu
nedenle, oluşturulacak yapay zeka tabanlı çoklu noktaya iletim
mimarisi çok daha karmaşık senaryolarla başa çıkabilir (Mohammadi
vd., 2018).
4.1.2. Yapay zeka tabanlı çoklu noktaya yayın için yönlendirme
ve kaynak tahsis sisteminin önemi
Yapay zekâ ve makine öğrenimi, günümüzde akıllı şehirlerde ağ
altyapısı ve IoT verileri için bulunan birçok yaygın soruna yeni
çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek tekniklerdir (Troia vd.,
2019; Mohammadi vd., 2018). Makine öğrenimi, daha akıllı veri
yönetimi ve genel olarak bilişsel uygulamalar ile akıllı ağ altyapılarına
izin verir.
5. Akıllı şehir sistemlerinde yazılım tabanlı ağ sisteminin
modellenmesi
Akıllı şehirler, varlıkları ve kaynakları verimli şekilde yönetmek
için kullanılan gerekli bilgileri sağlayan, farklı otomatikleştirilmiş veri
toplama türlerini kullanan kentsel bir alandır (Örneğin, yollar, araçlar,
okullar, topluluklar vb. hakkındaki verileri içerir). Altyapı
sistemlerinden alınan bu veriler bilgi sistemleri, trafik kontrol
mimarileri, dijital sistemlere geçiş yapan kamu kurumlarının
yönetimsel altyapılarında bireylere sağlanan hizmetlerin güncel
durumlarını kontrol ve analiz etmek için kullanılabilir. Oluşturulmakta
olan akıllı şehir altyapıları, toplumu bilgilendirerek etkin karar verme
olanağı sağlar (Martins vd., 2015).
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Akıllı şehirlerdeki yeni hizmetlerin ve uygulamaların sayısı hızla
artmaktadır, ancak geleneksel ağ mimarileri yeni nesil varlıkların
türlerini tanımlayamamaktadır. Bu nedenle, yüksek bant genişliği,
yapılandırılabilirlik, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, hizmet kalitesi
(QoS) ve daha az gecikme sağlayan bir iletişim mekanizması ve
altyapısı gerekmektedir. Yazılım Tabanlı Ağların (SDN) yeniden
yapılandırılma yeteneği sayesinde, ağdaki dinamik değişiklikleri
barındırabilir ve SDN'nin ağ işlevi sanallaştırma (NFV) teknolojileri
aracılığıyla anlık çoklu noktaya veri iletimi daha esnek hale getirilerek,
iletişim hizmetlerinin geliştirilmesini ve yönetimini geliştirir
(Priyadarsini vd., 2020). Bu sebeplerden ötürü, SDN mimarisi yüksek
veri trafiğine sahip olması beklenilen akıllı şehir sistemlerinde Şekil
2’de belirtildiği gibi fiziksel katmandaki varlıklardan kontrol sisteminin
ayrılması ile daha dinamik bir altyapı oluşturacaktır.
5.1. Yazılım tabanlı ağlarda çoklu noktaya yayın altyapısının
modellenmesi
Akıllı şehir mimarisindeki yazılım tabanlı iletişim ağlarında her uç
noktada veri iletimi yapılması gereken birimlere bağımsız bir varlık
olarak davranmak yerine, çok noktaya yayın adres alanını bölümlere
ayırmak ve adres bölümlerini birlikte çalışan anahtarlar arasında
dağıtmak için ölçeklenebilir depolama sistemleri fikrinden yararlanır.
Aynı zamanda adresleme ve yönlendirme için yerel grupları sanal meta
gruplar halinde bir araya getiren ve ağın grup kapasitesini artırmak için
yerel çok noktaya yayın adresi toplamayı kullanan yeni bir yönlendirme
ve yeniden yazma mekanizması sunulabilir. Buna ek olarak, esnek olan
anahtar ve bağlantı aksaklıklarına hızla uyum sağlayan yerel çok
noktaya yayın yeniden yönlendirme yoluyla hızlı bir veri iletimine
dayalı bazı mekanizmalar sağlar.
Çok noktaya yayın mimarisi, iki ana türe ayrılabilir, IP tabanlı çok
noktaya yayın ve uygulama katmanı tabanlı çok noktaya yayın. IP
tabanlı çok noktaya yayın, bir ağdaki IP altyapısı üzerinden birden çok
noktaya iletişim için bir tekniktir. Ağdaki düğümler (anahtarlar ve
yönlendiriciler), fazla kaynak tüketimi oluşturmadan gönderilecek
verileri fiziksel bağlantılar aracılığıyla birer kopya oluşturarak çoklu
alıcıya göndermeyi amaçlamaktadır (Şekil 5-b). Bu nedenle, IP çok
noktaya yayının iletim verimliliği çok yüksektir. Bununla birlikte, ağ
altyapılarının desteklerine bağımlılık ve yönlendiricilerin hızlı kaynak
tüketimi gibi bazı sınırlamalar nedeniyle mevcut internette yaygın
olarak kullanılmamıştır. IP çok noktaya yayının bir alternatifi olarak
uygulama katmanındaki çok noktaya yayın, uygulama katmanında
yalnızca uç sistemler kullanılarak gerçekleştirilir. Eş olarak katılan
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birimler kendilerini, bu mimarideki her kenarın iki uç sistem veya eşler
arasındaki tek noktaya yayın yoluna karşılık geldiği bir tamamlanmış
ağ mimarisi halinde organize eder.
Sonuç olarak, akıllı şehir sistemlerinde kullanılan SDN destekli veri
merkezlerinde anlık olarak çok noktaya yayın yapabilmek için çok
noktaya yayın yönlendirme ve yayın ağaç modeli oluşturma teknikleri
yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, SDN destekli sistemlerde
denetleyiciler ağlardaki trafik akışını gözlemleyerek ağ koşuluna bağlı
olarak yeni yönlendirme şemaları oluşturmaktadır. Bu nedenle,
SDN'deki çoklu noktaya yayın tekniğinin, özellikle çoklu yayın ağaç
paketlemesinin, geleneksel ağdakinden daha iyi potansiyel performansa
sahip olduğu gözlenmektedir.
6. Akıllı şehir sistemlerinde yapay zeka modelinin oluşturulması
Akıllı şehirlerde anlık olarak çoklu noktaya otonom haberleşme
sisteminin oluşturulması için temel adımlar Şekil 6’da belirtildiği
gibidir;

Şekil 6. Akıllı Sistem/Motor Mimarisi
6.1. Veri toplama
Veri toplama, geçmiş olayların bir kaydını yakalamayı sağlar,
böylece yinelenen kalıpları bulmak için veri analizi kullanılabilir.
Bulunan kalıplar makine öğrenme teknikleri kullanarak gelecekte
oluşabilecek değişiklikleri tahmin etmeyi sağlayabilir. Kullanılacak
öngörüsel olarak oluşturulmuş modellerin tahmin sürecinde kullanılan
verilerin kalitesi yüksek performanslı sonuç alabilmek için oldukça
önemlidir (Roh vd., 2018). Toplanan veriler istenilen bilgi ile alakalı ve
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hatasız olmalıdır. Örneğin, bir kredi modeli için, herhangi bir evcil
hayvan türünün nüfus büyüklüğü verisi hatalıdır, fakat zaman içindeki
gaz fiyatlarından faydalanabilir.
6.1.1. Veri entegrasyonu
En basit anlamda veri entegrasyonu, farklı kaynaklardan gelen
verileri dikkatli ve metodik olarak harmanlamakla ilgilidir, bu da onu
eskisinden daha yararlı ve değerli kılar. IBM, “Veri entegrasyonu, farklı
kaynaklardan gelen verileri anlamlı ve değerli bilgilerle birleştirmek
için kullanılan teknik ve iş süreçlerinin birleşimidir” şeklinde güçlü bir
tanım sunmuştur.
6.1.2. Veri azaltma
Veri azaltma, veri depolamak için gereken kapasite miktarını
azaltma işlemidir. Veri azaltma, depolama verimliliğini artırabilir ve
maliyetleri azaltabilir. Depolama sağlayıcıları, depolama kapasitesini
genellikle, azalmadan sonraki verilere atıfta bulunan ham kapasite ve
etkin kapasite açısından tanımlarlar.
6.1.3. Veri sayısallaştırılması
Sayısal olmayan verileri alternatif sayısal değerlerine dönüştürme
işlemidir ve değiştirme/tahmin etme yöntemiyle verilerin değer
aralıkları göz önünde bulunarak sayısal ifadeleri oluşturulur (Örneğin,
ikili- binary veya sayısal olarak sınıfların değerinin bulunması).
6.1.4. Özellik çıkarımı
Makine öğrenimi uygulamalarında, özellik çıkarma, veri
kümesindeki hangi özelliklerin (sütunlar veya girdiler olarak da bilinir)
bir makine öğrenme modelinin sonuçları üzerinde en büyük etkiye
sahip olduğunu belirler. Özelliklerine bağlı olarak, farklı makine
öğrenme algoritmaları veri kümesindeki farklı özelliklere odaklanır.
6.1.5. Özellik ölçeklendirme / normalleştirme
Normalleştirme işlemleri hem sütunları hem de satırları tutarlı bir
kurallar kümesine hizalamak ve dönüştürmek içindir. Örneğin, yaygın
bir normalleştirme biçimi, tüm nicel sütunları tutarlı ve statik bir değer
aralığı arasında dönüştürmektir (örneğin, tüm değerler 0 ile 1 arasında
olmalıdır). Genel olarak üç veri normalleştirme yöntemleri; Z skor
standardizasyonu, min-maks ölçeklendirme ve satır normalizasyonu
şeklinde incelenmektedir. Z skor standardizasyonu ve min-maks
ölçeklendirme modelleri her şeyden önce özelliklerin değiştirilmesiyle
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ilgilenirken, satır normalizasyon modeli aslında veri satırlarını
manipüle ederken ilk ikisi kadar önemlidir.
6.1.6. Özellikler (öznitelik) seçimi
Veri kümenize özellikler eklemek, özellikle model mevcut verilere
tam olarak sığmayacak kadar basit olduğunda, makine öğrenme
modelinizin doğruluğunu artırabilir. Ancak, çözmeye çalıştığınız
sorunla ilgili özelliklere odaklanmak ve hiçbir şeye katkıda
bulunmayan özelliklerden kaçınmak önemlidir.
6.1.7. Özellik oluşturma
Birbirleri ile etkileşimi güçlü olabilecek veri özelliklerini
birleştirerek tek bir katsayı haline getirme işlemidir. Oran veya metrik
gibi mevcut özellikleri birleştirerek tek bir özellik haline veri
büyüklüğünü makine öğrenmesi için indirme sağlayacaktır (Örneğin,
mevcut özelliği yeni alana eşleme, toplam mesafeyi ve kullanılan
yönlendirici (router) sayısını yeni metriğe dönüştürme, daha doğru
metrik bulmak için farklı özelliklerin kombinasyonunu arama)
6.2. Veri seçimi
Makine öğrenme işleminde algoritmaların verimli çalışması ve
istenilen süre zarfında cevap verebilmesi için gerekli duyulabilecek
verilerin tüm veri depolama birimlerinden seçilmesi işlemidir.
6.2.1. Aykırı tespiti
Birçok makine öğrenme algoritması, girdi verilerindeki özellik
değerlerinin aralığına ve dağılımına duyarlıdır. Girdi verilerindeki
aykırı değerler, makine öğrenimi algoritmalarının eğitim sürecini
eğebilir ve yanlış yönlendirebilir; bu da daha uzun eğitim süreleri, daha
az doğru modeller ve sonuçta daha kötü sonuçlar verir. Son olarak,
aykırı değerler, sahtekarlık tespiti ve bilgisayar güvenliği durumunda
anormallikler gibi sorunla ilgili veri örneği örneklerini temsil edebilir.
6.2.2. Veri kümeleme
Veri kümeleme, bir veri kümesini, bir grup içindeki veri noktalarının
yüksek benzerliğe sahip olduğu ancak diğer gruplardaki noktalardan
farklı olduğu şekilde gruplara ayıran bir analiz sürecidir. Kümeleme
farklı alanlarda istatistiksel veri analizi için kullanılan etkin bir
tekniktir.
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6.3. Veri değerlendirmesi ve makine öğrenme teknikleri
Bir makine öğrenme modelini doğru bir şekilde değerlendirmek
için, eğitim veri kümesinden hedefle (temel gerçeği) etiketlenmiş bir
veri örneği tutulur. Eğitim için kullanılan aynı verilere sahip bir makine
öğrenme (ML) modelinin öngörücü doğruluğunu değerlendirmek
yararlı değildir, çünkü eğitim verilerinin genelleştirilmesinin aksine
"hatırlayabilen" modelleri ödüllendirir. ML modelini eğitmeyi
bitirdikten sonra, modeli hedef değerleri bilinen gizli gözlemler
gönderilir. Daha sonra ML modeli tarafından döndürülen tahminleri
bilinen hedef değerle karşılaştırılır. Son olarak, tahmini ve gerçek
değerlerin ne kadar iyi eşleştiğini gösteren bir özet metrik hesaplanır.
Farklı ML algoritmalarının performansı büyük ölçüde verilerin
boyutuna ve yapısına bağlıdır. Bu nedenle, algoritmaların doğrudan
deneme yanılma yoluyla test etmedikçe, doğru algoritma seçimi
genellikle belirsiz kalır. Bir algoritma her zaman diğerinden daha iyi
olmayacak olsa da her algoritmanın doğru olanı hızlı bir şekilde seçme
ve hiper parametreleri ayarlamada kılavuz olarak kullanabileceği bazı
özellikleri vardır. Regresyon problemleri için önemli ML algoritmaları
ve bunların güçlü ve zayıf yanlarına göre ne zaman kullanılacağına dair
yönergeler belirtilmiştir.
6.3.1. Sinir ağları
Sinir Ağı, nöron adı verilen birbirine bağlı bir düğüm grubundan
oluşur. Verilerden gelen girdi özelliği değişkenleri bu nöronlara çok
değişkenli doğrusal bir kombinasyon olarak iletilir, burada her özellik
değişkeniyle çarpılan değerler ağırlık olarak bilinir. Daha sonra, sinirsel
ağa karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri modelleme yeteneği
kazandıran
bu
doğrusal
kombinasyona
bir
doğrusallık
uygulanmamaktadır. Bir sinir ağı, bir katmanın çıktısının bir diğerine
aynı şekilde geçirildiği birden fazla katmana sahip olabilir. Çıktıda
genellikle doğrusallık uygulanmaz. Yapay Sinir Ağları, Stokastik
Gradyan İniş (SGD) ve Geri Yayılım (Backpropagation) algoritması
kullanılarak eğitilir.
6.3.2. Karar ağaçları ve rastgele orman
Temel durumdan başlayarak, bir Karar Ağacı, ağacın dallarından
aşağı inen ve bir düğümdeki bir karara dayanarak bir sonraki dalın aşağı
inmesini seçen sezgisel bir modeldir. Ağaç indüksiyonu, bir dizi eğitim
örneğini girdi olarak almak, hangi özelliklerin en iyi şekilde
bölüşüleceğine karar vermek, veri kümesini bölmek ve tüm eğitim
örnekleri kategorisel biçimde oluncaya kadar sonuçta ortaya çıkan
bölünmüş veri kümelerinde yinelenen görevdir. Ağacı kurarken amaç,
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veri setimizdeki tüm örnekleri sınıflandırmak için yapılması gereken
bölünme sayısını minimumda tutacak mümkün olan en saf alt
düğümleri oluşturan niteliklere bölünmektir. Rastgele Ormanlar basitçe
karar ağaçlarından oluşan bir topluluktur. Girdi vektörü birden çok
karar ağacı içinden geçirilir. Regresyon için, tüm ağaçların çıktı
değerinin ortalaması alınır; sınıflandırma için son sınıfı belirlemek
üzere bir oylama şeması kullanılır. Karar ağaçlarının artıları, karmaşık,
oldukça doğrusal olmayan ilişkileri öğrenmede harika ve genellikle
oldukça yüksek performans elde etmek için, polinom regresyonundan
daha iyi ve genellikle sinir ağları ile eşit ve yorumlanması ve
anlaşılması çok kolay olmasıdır. Nihai eğitilmiş model karmaşık
ilişkileri öğrenebilse de eğitim sırasında oluşturulan karar sınırlarını
anlamak kolay ve pratiktir. Karar ağaçlarının eksileri, eğitim karar
ağaçlarının doğası nedeniyle büyük aşırı benzeme (overfitting) eğilimli
olabilir. Tamamlanmış bir karar ağacı modeli aşırı karmaşık olabilir ve
gereksiz bir yapı içerebilir. Bu bazen uygun ağaç budama ve daha
büyük rastgele orman toplulukları kullanılarak hafifletilebilir. Benzer
şekilde, daha yüksek performans elde etmek için daha büyük rastgele
orman topluluklarının kullanılması, daha yavaş olmanın ve daha fazla
bellek gerektirmesinin dezavantajlarıyla birlikte gelir.
6.3.3. Destek vektör makinesi
Belirli bir özellik alanında farklı sınıfların örneklerini ayırmayı
hedefleyen bir sınıflandırma tekniğidir. Yapısal boşluk, sınıflar
arasındaki marjları (yani boşlukları) en üst düzeye çıkararak bölünür;
burada yeni veri noktaları, boşlukların hangi tarafına düştüklerine göre
sınıflandırılır. Destek Vektör Makineleri (DVM) doğrusal ve doğrusal
olmayan DVM'ler olarak kategorize edilebilir. Doğrusal DVM'ler için
girişler doğrusal olarak dönüştürülürken, doğrusal olmayan durumda
girişler bir çekirdek eşleme ile başka bir boşluğa dönüştürülür.
6.4. Ayar parametreleri
Girdi parametreleri için en iyi değerlerin eğitim sırasında
belirlenmesidir. Bu sayede, değer kümeleri oluşturularak sistemsel
algoritmaların hangi kümeler üzerinden daha verimli çalıştığı
bulunabilir. Örneğin, giriş parametreleri için en iyi değerleri
belirlerken, yineleme sayısı (dönem), gizli katmandaki nöron sayısı,
öğrenme oranı, vb. gibi algoritma parametrelerini belirlenmiş olunur.
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7. Çoklu noktaya yayın altyapısının yapay zeka modeli ile
entegrasyonu
Akıllı şehir sistemlerinde tanımlanmış yazılım tabanlı iletişim
sistemlerindeki anlık çoklu noktaya yayın yapısını kullanarak ağ
trafiğini işlemek için, ilk olarak birçok noktaya erişim yayın ağacı
(multicast tree) oluşturulmalıdır. Bu, çoğu durumda, Steiner ağaç
oluşturma sorunu tarafından çözülebilir ve steiner ağaç üretimi, NP-Zor
olarak adlandırılan belirleyici olmayan polinom zaman problemlerini
içerir (Heo vd., 2018). Bir Steiner ağacı oluşturmak için bir dizi
yaklaşım algoritması çalışması vardır. SDN ortamı, makine öğrenmesi
teknikleri ile ağ bağlantılarını uygulamak için modelleme gerektiğinden
ve ağ bağlantıları merkezi olarak kontrol edilip tanımlanabildiğinden
uygulanabilir. Ek olarak, SDN ortamı, paket oluşturma işleminden
gönderme işlemine kadar SDN ortamındaki süreç dizisini
kapsadığından, makine öğrenme tekniği yapay sinir ağları ile
modelleme için uygundur.
Yapay zeka modeli, çoklu yayın altyapısının oluşturulması ve iletim
ağı üzerindeki yönlendirmeleri belirlemek için makine öğrenme
teknikleri (örneğin; yapay sinir ağları, karar ağaçları ve rasgele orman
ve destek vektör makinesi, vb.) ile SDN altyapısı kullanılarak
oluşturulabilir. Bu sayede, sistem tarafından oluşturulacak herhangi bir
servis isteğine anlık olarak çoklu noktaya veri iletişimi otonom halde
sağlanabilecek ve akıllı şehir mimarisindeki yoğun veri trafiğini en
verimli şekilde düzenlenecektir.
8. Sonuç
Büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun önümüzdeki yıllarda daha
da artması öngörülmektedir. Bu nedenle akıllı bir sistem ile şehir
kaynaklarının yönetimi ve tüketimi gözlemlenmelidir. Büyüyen
şehirlerin kesintisiz ve güvenilir iletişimi için akıllı sistem altyapısına
geçiş yapabilmeleri ve farklı servis sağlayıcılarının sorunsuz olarak
iletişime geçmesi gerekmektedir. Oluşturulan sistemler SDN altyapısı
kullanarak çoklu yayın altyapısı oluşturulması ve iletim ağı üzerindeki
yönlendirmelerin tespiti için makine öğrenme yöntemleri kullanılarak
oluşturulur.
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1.Giriş
Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır.
Merkezi sinir sistemi hücreleri, miyelin kılıfı adı verilen koruyucu bir yağ
tabakasıyla kaplıdır. MS, bağışıklık sisteminin bozulduğu bir hastalıktır.
Bağışıklık sistemi bir enfeksiyona veya virüse saldırmak yerine kendine
döner ve koruyucu kılıfa zarar vererek sinir hücrelerine saldırır. Bu işleme
demiyelinizasyon denir. Demiyelinizasyon, beyinden gelen iletileri
bozarak, yavaşlamasına, bozulmasına veya iletilerin hiç iletilmemesine
neden olur.
MS'in genel semptomları, kas güçsüzlüğü, görme bozuklukları,
koordinasyon ve denge ile ilgili zorluklar, hissizlik ve karıncalanma,
düşünme ve hafıza ile ilgili bilişsel sorunlar ve daha sonraki aşamalarda
algılama, düşünme ve ısı hassasiyetinde değişiklikler de olabilir.
Bu çalışma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar
Mühendisliği ABD, Prof. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR Danışmanlığında, Mühendis Azize
ÖZAKŞEHİR (ERTÜRK) tarafından Yüksek Lisans Tez çalışması olarak yapılmıştır.
1
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MS'in diğer belirtileri gibi, bilişsel belirtileri de kişiden kişiye değişir.
Bazı bilişsel belirtilere sahip olduğunuz için hepsini yaşayacağınız
anlamına gelmez. Dil sorunu, görsel algılama (gördüğünüzün farkına
varılması) ve mekânsal ilişkiler (mesafeleri ve konumu değerlendirmek),
MS'li insanlarda daha az yaygındır. En sık karşılaşılan bilişsel zorluklar
şöyledir, öğrenme ve bellek problemleri, dikkat, konsantrasyon ve zihinsel
hız problemleri gibidir (Demaree, vd., 1999).
Hastalık için farmakolojik tedavi gereklidir, ancak ağrı, mesane
problemleri, yorgunluk, cinsel işlev bozukluğu, halsizlik ve bilişsel
problemler gibi MS semptomlarını idare etmek için birçok ilaç ve farklı
stratejiler vardır (Giunti, vd., 2017). MS tedavisi alanında bu zamana kadar
birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin; immünsupressif tedaviler, plazma
değişimi tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, D vitamini etkisi gibi. Bu
tedavilerin sonucuna baktığımızda, hastalığın her sürecinde etkili
olmadıklarını, ileri seviyeli hastalarda yahut genç yaşlarda etkili
olamayabileceğini görüyoruz. Bunların da dışında bazı tıbbi tedavilerin
hastaya yan etkilerinin de olabileceği görülmüştür.
Son zamanlarda bilgisayar destekli sistemler birçok alanda olduğu gibi
Alzheimer hastalığının erken teşhisi için Neuroracer / Project Evo isimli
uygulama, belirli hasta popülasyonları ile birlikte araştırmalar ve testler
yapmaktadır. Araştırmacılar erken tanı alanında ilerlemeyi sağlamak için
gelişmiş versiyonlar geliştirmeye çalışmaktadır (Polzer ve Gewald, 2017).
MS’li kişilerin bilgisayar destekli bilişsel rehabilitasyon algılamaları
amacıyla yapılan bir çalışmada 34 katılımcı, sekiz adet dersten birine
katılmıştır ve sekiz haftalık ev ödevleri için yanıtlar alınmıştır.
Katılımcılara bilgisayar programını haftada üç kez en az 45 dakika
kullanmaları talimatı verildi. Katılımcıların, 8 hafta boyunca minimum
uygulama sayısına hastaların yalnızca % 55,9'u ulaşabildiğini ve minimum
toplam süreye ise (1080dk) hastaların % 67,6'sı ulaşabildiğini tespit
etmişlerdir (Hawkes ve Macgregor, 2009).
Bu çalışma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek Lisans tezi olarak
hazırlanmıştır (Özakşehir, 2018). Çalışma kapsamında MS hastalarının
bilişsel işlevlerini kontrol ederek, gelişimlerine katkı sağlayabilmek veya
gerilemelerine engel olmak amacıyla, onlara belirli periyodlarla zekâ,
hafıza oyunları oynatıp, hastaların bilişsel işlevlerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu tür bir çalışma da hastaları psikolojik ve fizyolojik
olarak negatif yönde etkilemeyeceğinden daha etkili olabilecekti.
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2. Gereç ve Yöntem
2.1 Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Çalışmamızın hasta grubu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya
Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji poliklinikleri ve yan dal
poliklinikleri tarafından takip edilen MS tanısı konulmuş, 18-70 yaş üzeri
hastalar arasından seçilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki MS
Hasta Eğitimi Okulu’na düzenli olarak katılan MS tanılı hastalarla Eylül
2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasında 14 gönüllü MS hastası ile
çalışılmıştır. Nöroloji Poliklinikleri ve yan dal polikliniklerine başvuran
gönüllü MS hastaları, EDSS’ye göre hafif ve yüksek düzeyde özürlülüğe
sahip olarak uzman doktorlar tarafından sınıflanmıştır (hafif yeti yitimi için
EDSS≤3,5ve yüksek yeti yitimi için EDSS 4,0-6,5) Hastaların rutin
tedavilerinin yanında beyin eğitici ve denge gelişimini sağlayıcı oyunlar
uygulanmıştır. Hastalara, haftada 3 gün 45 dakika aynı oyun 2 hafta, uygun
seviyelerde ve uygun oyunlar on iki ay süre ile oynatılmıştır. Oyunlar
hastaların klinik olarak stabil oldukları fazda oynatılmıştır. Bu çalışmaya
dahil edilen bireyler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimsel
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun 30.05.2016 tarih 1. Nolu
kararı ile yerel etik kurul onayı alınmıştır.
Çalışmamızda belleğin tanıma, geri çağırma, görsel-mekânsal
öğrenme, yakın bellek, yürütücü fonksiyonlar ve zihinsel esneklik olmak
üzere altı beyin eğitici kategorisinde yaklaşık 15 oyun sistematik olarak
oynatılmıştır. Her bir oyun da kendi içinde dört seviyede geliştirilmiştir.
Her seviyede hastaların oyun zamanı ve başarı oranına göre bir puanlama
sistemi geliştirilmiş ve her hastanın verileri ve puanları kayıtlanmıştır.
Hasta puanları fizyoterapist ve nöroloji uzmanı tarafından
değerlendirilmiştir.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri; MS tanısının kesin olması, 18-70 yaş
aralığında olmak, çalışmaya katılmayı kabul etmek ve anketleri
doldurabilecek durumda olmak olarak belirlendi. Çalışmadan dışlanma
kriterleri; anket formlarını dolduramayacak durumda olmak, 18 yaş altında
olmak ve okuryazar olmamak olarak belirlendi. Çalışma hakkında
hastalara bilgi verilip çalışmaya katılmaları teklif edildi. Hastaların
bilgilendirildi, gönüllü olduklarına dair onam alındı.
2.2 Veri Toplama Araçları
Hastaların tüm nöropsikolojik testleri bu konuda eğitimli olan bir
psikolog tarafından yapılmıştır. Her hastaya Beck Depresyon Ölçeği, Beck
Anksiyete Ölçeği, Paced Auditory Serial Addition Test ve Short Form-36
Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır.
1. Beck Depresyon Ölçeği: Beck ve arkadaşları (1974) gözlemlerinden
yola çıkarak ve yapmış oldukları bir dizi çalışma sonucunda
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umutsuzluk derecesini objektif olarak sayılara dökerek belirlemek
amacıyla Beck Umutsuzluk ölçeğini geliştirmişlerdir. Bu ölçek
literatürde oldukça sık rastlanan, geçerlik ve güvenirliliğinin yüksek
olduğu belirtilen, 20 maddelik kendini değerlendirme (self report)
turu bir ölçektir. Bireyin geleceğe yönelik karamsarlık derecesini
belirlemek amaçlanmaktadır. Sorulara doğru-yanlış şeklinde cevap
verilmekte ve negatif beklentileri yansıtmaktadır. Verilen anahtar
ile uyum sağlayan her cevap 1, puan olmakta uyum sağlamayan
cevaplar ise puan almamaktadır. Elde edilen toplam puan
"umutsuzluk" puanı olarak kabul edilmektedir. Ölçeğin puan ranjı
0-20 arasındadır Ölçeği oluşturan sorular duygusal motivasyonel ve
bilişsel boyutları kapsamaktadır Ölçek gelecek ile İlgili Duygular",
"Motivasyon Kaybı", "Gelecek ile İlgili Beklentiler" olmak üzere üç
faktörden oluşmaktadır (Durak, Palabıyıkoğlu, 1994).
2. Beck Anksiyete Ölçeği: Beck ve arkadaşları tarafından 1988 yılında
geliştirilmiştir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Ulusoy
ve arkadaşları tarafından 1998 yılında yapılmıştır. Bireyin yaşadığı
anksiyete belirtilerinin sıklığını değerlendirmektedir. Yirmi bir
maddeden oluşan, 0-3 arası puanlanan bir kendini değerlendirme
ölçeğidir. Hastaya sorulan sorularla sıkıntı hissinin onu son bir
haftadır ne kadar rahatsız ettiği sorgulanır. Yüksek puan yaşanan
anksiyetenin yüksek olduğunu göstermektedir (Özcan vd., 2013).
3. Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT): Bu test, bilginin
ilerleme hızı ve dikkat gücünü ölçmektedir (Bilgi, Özdemir, Bulut,
2013).
4. Kısa Form 36 (Short Form-36; SF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği:
Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla Rand Corporation
tarafından geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (Ware ve
Sherbourne 1992). Türk- çe’ye çevrilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması yapılmıştır (Koçyiğit ve ark. 1999). Jenerik ölçüt
özelliğine sahip bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Sekiz boyutun
ölçümünü sağlayan 36 maddeden oluşmaktadır; fiziksel fonksiyon,
sosyal fonksiyon, fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları,
emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları, mental sağlık,
enerji/vitalite, ağrı ve sağlığın genel algılanması. Değerlendirme
bazı maddeler dışında Likert tipi yapılmakta ve son 4 hafta gözönünde bulundurulmaktadır. Alt ölçekler sağlığı 0-100 arasında
değerlendirir ve 0 kötü sağlık durumunu, 100 iyi sağlık durumunu
gösterir. Bedensel hastalığı olanlarda yaşam kalitesinin
değerlendirilmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir (Aydemir,
1999; Gülseren vd,. 2001).
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2.3 Bilişsel Performans Veri Toplama Araçları
Çalışmaya dahil edilen MS hastalarının aynı ortamda bulunarak
birbirleriyle iletişim içinde olmaları için 8 adet bilgisayar temin edilmiştir.
Bu bilgisayarların özellikleri şöyledir:
• İşletim Sistemi: Windows Server 2008 R2
• İşlemci: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @2.70 GHz 2.70 (4
İşlemci)
• Sistem Türü: 64 Bit İşletim Sistemi
Aynı zamanda NComputing L300 Erişim Cihazı bilgisayarlarımızda
kullanılmıştır. Ncomputing L300 Erişim Cihazı UXP (User eXtention
Protocol) protokolünü kullanan tek bir bilgisayar üzerinde, 100 ve üzeri
kullanıcıya, eş zamanlı ve bağımsız çalışma imkânı sağlayan network
tabanlı bir erişim cihazıdır.
Hastaların yaş ortalamalarının yüksek olması bu sebeple, bilgisayarı
etkili kullanamama sorununun, öngörülen bilişsel beceri performansının
önüne geçmemesi için öncelikle hastalara etkili bilgisayar kullanabilme
eğitimi verilmiştir. Ardından hastaların daha rahat oynayabileceği,
oynarken eğleneceği düşünülen, bu sayede bilişsel performanslarını
geliştirebilecekleri aşağıda özellikleri verilen yazılımlar günde 45 dakika,
haftada 3 gün olmak üzere aynı oyun 2 hafta süre ile hastalara
oynatılmıştır.
2.4 Hastaların Bilişsel Gelişimde Kullanılan Destek Oyunlar
Hafıza Matriksi: Başlangıçta ekrana 4 kareden oluşan 2x2’lik bir
görüntü gelir. Bu karelerden 2 tanesi renklidir ve 3 saniye sonra renkler
kaybolur. Hastalar hangi 2 karenin renkli olduğunu hatırlamaya çalışırlar.
Doğru cevaplandırma yaptıklarında bu sefer karşılarına 3x3’lük bir
görüntü gelecektir. Her doğru cevapta skorları artırılıp, hastaların doğruyu
yapması teşvik edilmiştir (Şekil 1). Bu oyun hastanın gördüğü resmi /
bilgiyi aklında tutup, daha sonra zihninde geri çağırması üzerine kurulu
olduğu için, görsel hafıza ve algı yeteneğinin gelişmesinde faydalı olur.
Hızlı Eşleştirme: Başlangıçta ekranda yeşil beşgen, kırmızı daire, sarı
dikdörtgen ve mavi kare olmak üzere 4 adet şekil ve renkten oluşan
objelerden 1 tanesi belirir. Hasta bu objeyi aklında tutmak zorundadır. 2.
gelen obje eğer, ilki ile aynı şekil ve renkte ise hasta, evet butonuna basar,
değilse hayır butonuna basar ve bir sonraki objeyi bekler (Şekil 2). Her
doğru cevaba skor artışı yapılmaktadır. Hastanın süresi 60 saniyedir,
alabileceği en yüksek skoru hızlı ve doğru cevaplandırarak almaya
çalışacaktır. Bu oyunda hastaların dikkatlerinin ve konsantrasyonlarının
gelişimine faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Şekil 1: Hafıza matriksi 1-4 Level görseli

Şekil 2: Hızlı eşleştirme şekil ve renk görseli.
Renk Testi: Başlangıçta oyunda 2 kutu belirmektedir. Üstte ve altta
olmak üzere her iki kutuda da siyah, mavi, sarı renklerinde karışık olarak
“siyah”, “mavi”, “sarı” sözcükleri yazmaktadır (Şekil 3). Hastanın yapması
gereken, üstteki kutunun anlamıyla, alttaki kutunun renginin eşleştiği
doğru cevabı bulmaktır. Örneğin, üstteki kutuda sarı renkte “siyah”
kelimesi yazılıysa, alttaki kutuda ne yazılı olursa olsun, cevabın doğru
olması için rengi sarı olmalıdır. Her doğru cevap için skor artar ve hasta
belirli sürede en yüksek skoru yapmaya çalışır.

Şekil 3: Renk testi görseli.
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Başkent Bulma Oyunu: Kullanıcıya ekranda bir görsel ve bir ülke ismi
gösterilir. Bunların altında 4 adet seçenek bulunmaktadır. Kullanıcı kısıtlı
sürede en fazla sayıda ülkenin başkentini doğru cevaplandırmaya
çalışmalıdır.
Dört İşlem: Ekranın en üst kısmında bir adet 4 işlem sorusu
bulunmaktadır. Kullanıcı belirli bir sürede 3 adet yanlış yapma hakkı ile
karşısına çıkan dört işlem sorusunu cevaplandırmalıdır. Her doğru cevapta
skor artar, bu şekilde kullanıcıyı motive etmek amaçlanmıştır.
Sayı Tahmin Oyunu: Öncelikle kullanıcının zorluk derecesini
belirlemek amacıyla 1 en kolay 3 en zor olmak üzere 1,2,3 zorluk
derecelerinden birini seçmesi gerekir. Ardından belirli sayılar arasında
oyunun rastgele olarak belirlediği fakat kullanıcının bilmediği bir sayıyı,
oyuncuyu yönlendirerek bulması amaçlanır örneğin; en kolay seviyeyi
seçen bir oyuncu 1 ile 10 arasında bir sayı tahmin etmelidir. Bilgisayarın
rastgele seçtiği sayı 7 olsun. Bu sayı kullanıcı tarafından bilinmemektedir.
Kullanıcı başlangıçta 1 ile 10 arasında bir sayı girer. 5 varsayalım. Oyun
kullanıcıya sayıyı büyült uyarısı verir. Kullanıcı sayıyı 8 yaptı varsayalım.
Bu sefer oyun sayıyı küçült uyarısı verecektir. Bu şekilde kullanıcının en
az tahminle, bilgisayarın seçtiği sayıyı bulması gerekmektedir.
Bu uygulamalar dışında daha sağlıklı veri toplayabilmek ve daha
sistemli çalışma yapabilmek adına iki adet güvenli web sitesi ile çalışıldı.
Hastalarımızla www.lumosity.com ve www.memorado.tv adreslerinden
erişim sağlayarak haftada 3 gün, 6 hafta boyunca çalışmalarımıza başladık.
Bu web siteleri güvenlidir ve doğrudan standart web tarayıcılarında
çalışan, etkileşimli programlar ve uygulamalar sağlar. Her hasta için ayrı
ayrı oluşturulan hesaplar ile web sitelerine giriş yapılarak, her hastanın
kendi ilerlemesi bir yerde tutulmuştur. İki web sitesinde de hizmet
alabildiğimiz oyunlar şu şekildedir.
Stepping Stones: Başlangıçta ekranda belirsiz sayıda taş belirir. Her bir
taşın üzerinde rakamlar yazılıdır ve belirli bir süre sonunda (hastanın
ilerlemesine göre değişiklik gösterir) taşlar üzerindeki rakamlar yok olur
ve hastanın rakamları hatırlayıp küçükten büyüye sıralanmış şekilde taşları
seçmesi beklenmektedir (Şekil 4). Oyunda süre etkili değildir. Hastanın
unutmadan taşları sıralaması hafıza ve dikkat yeteneğini geliştirir.
Colored Confusion: Oyun başlangıcında üst kısımda bir renk ismi, alt
kısımda ise renklendirilmiş bir kutucuk görünür. Hedeflenen olay hastanın,
üstte yazan renk ile alttaki kutucuğun renklerinin uyuşup uyuşmadığını
belirlemektir. Örneğin Şekil 5 teki ilk görüntüde üstte yazılan yazı yeşil
manasında, alttaki kutu yeşil renkte, hastanın evet tuşuna basması
beklenmektedir. İkinci görüntüde ise üstteki yazı sarı manasında, alttaki
kutu mavi renkte, bu sebeple hastanın hayır cevabı vermesi
beklenmektedir. Her bölümde hastanın, belirli sürede ve belirli miktarda
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doğru cevap vermesi beklenir. İstenen miktar elde edilirse hastanın bir üst
bölüme geçmesi gerçekleşir.

Şekil 4: Stepping stones ekran görüntüsü.

Şekil 5: Colored confusion ekran görüntüsü.
NumbersvsLetters: Oyun hastanın sayıların çift mi, harflerin sesli mi
diye ayırt ederek, zamanla yarışmasını hedefler. Başlangıçta yukarda veya
aşağıda 1 kutu belirir. Eğer kutu yukarıda ise hastadan sayının çift mi
olduğunu cevaplaması beklenir. Eğer kutu aşağıda ise hastadan harfin sesli
mi yolsa sessiz olduğunu ayırt edebilmesi beklenir (Şekil 6). Oyun belirli
bir süre içinde bu şekilde ilerler. Eğer hasta, yeterli miktarda soruya doğru
cevap verebilmişse bir üst bölüme geçmeye hak kazanır.

Şekil 6: Numbersvsletters.
Painted Path: Başlangıçta ekranda boş kutucuklar bulunmaktadır. Bu
kutucukların içinde renkli ve üzerinde farklı rakamlar bulunan kareler
vardır. Kullanıcının yapması gereken, belirli bir süre içinde renkli kareleri
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boş kutucuklara yaymaktır. Kullanıcı zamanla yarışırken, aynı zamanda,
ilerledikçe çeşitli zorluklarla da karşılaşacaktır (Şekil 7).

Şekil 7: Painted path ekran görüntüsü.
Power Memory: Hafızaya dayalı, süre kısıtlamasız basit bir oyundur.
Kullanıcılardan ekranda kısa sürede beliren yeşil kutucukların yerini
hatırlamaları beklenir. 2-3 saniye kadar açık duran yeşil kutular kapanır,
kullanıcı da nerede olduğunu bularak bölümlerde ilerler. Hafızayı zorlayıcı
bölümleri kullanıcıların görsel hafızalarının gelişmesine faydası olur
(Şekil 8).

Şekil 8: Powermemory ekran görüntüsü.
Mental Math Marathon: Basit fakat hız gerektiren bu oyun,
kullanıcıların kısa süre içinde matematiksel operasyonları hesaplayarak
doğru sonuca ulaşmasını hedeflemektedir. Süre ile yarışan hasta, ekrana
çıkan matematiksel problemlerin doğru veya yanlış olduğuna karar vermek
durumundadır. Hasta ne kadar soruya doğru cevap verirse, ileriki
bölümlerde daha zorlayıcı matematiksel denklemler ile karşılaşacaktır
(Şekil 9).
LetThere Be Light:Oyunda belirsiz bir yerden lazer ışını çıkacaktır.
Lazer ışınlarının önünde yansıtıcılar, Yansıtıcıların gördüğü ampuller
bulunmaktadır. Kullanıcıya öncelikle yansıtıcılar gösterilmektedir.
Yansıtıcılar kaybolduktan sonra lazer ışığı belirmektedir. Kullanıcının
yapması gereken, yansıtıcıların konumunu ve yönünü akılda tutarak, ışının
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ne şekilde yansıyacağı ve hangi ampulü yakacağını bilmektir (Şekil 10).
Doğru cevap verilmesi halinde daha zorlayıcı bölümlere geçilen oyunda
süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu oyunda hastanın görsel hafızası ve
tanıma becerileri test edilir.

Şekil 9: Mentalmathmarathon ekran görüntüsü.

Şekil 10: Letthere be light ekran görüntüsü.
MovingBalls: Başlangıçta, hastanın seviyesine göre, ekranda bir veya
daha fazla top gözükür. Bu toplar hareketlidir ve birkaç saniye sonra
bunlara yenileri eklenecektir. Hastadan, başlangıçta beliren hareketli
toplardan gözünü ayırmayarak, yeni eklenen toplardan eski topları ayırt
etmesi beklenmektedir. İlerleyen bölümlerde top sayısı ve topların hareket
hızı artmaktadır (Şekil 11). Hastanın konsantrasyonuna odaklanan bu
oyunda süre kısıtlaması bulunmamaktadır.
EagleEye: Oyunda bir manzara fotoğrafı üzerinde 1 adet kuş ve
fotoğrafın ortasında bir rakam görünüp hemen kaybolmaktadır.
Kullanıcıdan beklenen o süre boyunca kuşun yerini tespit etmesi ve
ortadaki rakamı görmesidir (Şekil 12). Süre sınırlaması olmayan oyun,
kullanıcının konsantrasyonunu ölçer ve görsel hafızasını geliştirir.
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Şekil 11: Movingballs ekran görüntüsü.

Şekil 12: Eagleeye ekran görüntüsü.
Disillusion: Oyunda amaç, yatay ve dikey gelen taşları ayırt edebilip,
ekrandaki diğer taşların yanına uygun bir şekilde yerleştirmektir. Ekrana
yatay şekilde taş gelirse, kullanıcı taşın ortasındaki sembole bakarak,
onunla aynı sembole sahip taşın yanına yerleştirme yapar. Eğer ekrana
dikey şekilde taş gelirse, kullanıcı taşın rengi ile aynı renkteki diğer taşın
yanına yerleştirme yapabilir (Şekil 13). Bu şekilde süre ile yarışarak bütün
taşları ortadan kaldırmak hedeflenmektedir. Oyunda değişen koşullara
adapte olma, bir hedeften diğerine geçme sürecini kontrol edebilme
yeteneği geliştirilmektedir.

Şekil 13: Disillusion.
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RiverRanger: Başlangıçta ekranda 1 adet hayvan görünecektir.
Kullanıcı bu hayvanı aklında tutacaktır ve bu sefer ekrana, daha önce biri
görünen 2 hayvan gelecektir. Kullanıcı 1 önce görünen hayvanı seçmek
zorundadır. Aynı zamanda ekrana çıkan diğer hayvanı aklında tutmalıdır
çünkü bir sonraki ekran görüntüsünde aklında tuttuğu hayvan ve 1 başka
hayvan görünecektir (Şekil 14). Oyun bu şekilde bir önceki hayvanı
aklında tutmaya yönelik ilerlemektedir. Oyunda kullanıcının görsel
hafızası ve hızı geliştirilmektedir. Çünkü süre ile yarışmaktadır ve belli
sürede ne kadar ilerleyebilirse o kadar puan kazanacaktır.

Şekil 14: Riverranger ekran görüntüsü.
Train Of Thought: Oyunda bir tünelden çıkan farklı renkteki birkaç
tane treni, trenlerle aynı renkteki evlere yönlendirme amaçlanmaktadır.
Bunun içinse sadece makasların üzerine tıklayarak trenin hareket yönünü
belirlemek gerekecektir (Şekil 15). Oyun süreli olup, belirli sürede en fazla
treni doğru şekilde evlere yönlendirmek gerekiyor. Oyun, hastaların birden
fazla göreve veya görev talebine eşzamanlı olarak cevap verme becerisini
gösterir.

Şekil 15: Train of thought ekran görüntüsü.
Memory Match: Oyunun başında iki adet şekil belirir. Hemen sonra
üçüncü şekil gelir. Kullanıcının yapması gereken şey sadece ilk gelen iki
şekilden birinin üçüncü şekil ile aynı olup olmadığına karar vermektir.
Oyunda hız ve konsantrasyon önemlidir. Bu da hastaların dikkat
yeteneğinin geliştirir.
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Fuse Clues: Oyunda hastaların rakamların birbiriyle olan ilişkisini
bulması gerekmektedir. Rakamlar arasında matematiksel toplama,
çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden, birbiriyle aynı oranda olacak
şekilde bir ilişki olmalıdır (Şekil 16). Oyunda hız kısıtlaması olmamakla
birlikte, her hızlı çözüm için bonus puan verilmektedir. Oyun hastaların
matematiksel işlem hızını artırmasına yardımcı olur.

Şekil 16: Fuse clues ekran görüntüsü.
Rain drops: Oyunda her yağmur damlası içine 1 matematiksel işlem
konulmuştur. Oyuncudan beklenen, yağmur damlası yere düşmeden önce
gerekli hesaplamayı yapmaktır. Oyunda bonus amaçlı sarı damlalar
bulunmaktadır ve içindeki hesaplamayı yaptıktan sonra tüm damlalar
kaybolur (Şekil 17). Hastaların sayısal hesaplama, toplama, çıkarma,
çarpma ve bölme gibi basit aritmetik işlemleri gerçekleştirme becerisini
geliştirmek amaçlanmıştır.

Şekil 17: Rain drops ekran görüntüsü.
Pet Detective: Oyunda renkli hayvanlar ve bu hayvanların kulübeleri
bulunmaktadır. Amaç; araba ile hayvanları toplayıp, onları kulübelerine
bırakmaktır. Yalnız dikkat edilmesi gereken şey benzin miktarıdır.
Kullanıcının hayvanları toplayıp kulübelerine dağıtma işlemindeki her
adımını sayarak, belirtilen benzin miktarını geçmemesi gerekmektedir
(Şekil 18). Yani kısıtlı hareketle, dikkatlice ve düşünerek oynanması
gereken oyundur. Oyunda hız kısıtlaması olmamakla birlikte, biriken
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zaman bonus puan olarak eklenir. Oyun planlamaya, ileriyi düşünmeye,
seçenekleri değerlendirmeye ve en iyi faaliyet yolunu seçmeye odaklanır.

Şekil 18: Pet detective.
Trouble Brewing: Oyunda bir cafenin kahve çikolata ve şeker
servislerini yapabilmek amaçlanmıştır. Kullanıcı oyun tarafından belirtilen
istekleri yerine getirmek için bardaklara gerekli malzemeyi koyarak butona
basar. Sipariş tamamlanınca bardaktan taşmadan siparişi servis etmeye
çalışır. Oyunda hız önemlidir. Süre içerisinde siparişlerin yetiştirilmesi
gerekmektedir. Oyun birden fazla göreve veya görev talebine eşzamanlı
olarak cevap verme becerisini geliştirir.
Master piece: Oyunda bir şekil içindeki boşluklara verilen parçaları
yerleştirmek amaçlanmıştır. Fakat kullanıcının parçaları öncelikle
gerekiyorsa sağa veya sola döndürmesi gerekmektedir. Parçaları uygun
hale getirdikten sonra yerine koymalıdır. Oyunda, mekânsal ilişkileri
görselleştirmek ve sonuçları analiz etmek için hastaların analiz gücünü
geliştirmeyi amaçlanmıştır.
Star Search: Oyun ekrandaki farklı nesneyi bulmaya yöneliktir.
Aslında çok basit ve ayırt edilebilir görünen şekiller bir zaman sonra kafa
karıştırmaya başlar. Ekranda gözüken belirsiz ve çok sayıdaki objeden
sadece 1 tanesi faklıdır ve hastanın şaşırmadan o nesneyi seçmesi gerekir.
Süre ile yarışılan oyunda hedef en fazla farklı objeyi bulabilmektir. Oyun
gerekli bilgilere dikkat edebilmeyi, gereksiz bilgileri ise görmezden
gelebilmeyi amaçlar.
ChalkboardChallege: Ekranda 2 kutucuk belirir. Kutucukların içinde
matematiksel basit hesaplamalar. Kullanıcının yapması gereken 2
kutucuktaki hesaplamayı da yapıp hangisinin daha büyük olduğunu
bulmaktır. Eğer 2 sonuç da birbirine eşitse eşit olduğunu bildirmektir.
Belirli süre içinde en fazla doğru cevabı verebilmek gerekmektedir.
Problemleri çözmek için sayısal kavramları ve ilişkileri anlamayı
gerektiren oyun, süre telaşı yapmadan doğru cevabı verebilmeyi de
amaçlar.
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Lost in Migration: Oyunda ekranda 5 adet kuş belirir. Bu kuşların
uçtuğu yön bellidir. Fakat oyun, hastadan ortadaki kuşun nereye uçtuğunu
bilmesini ister (Şekil 19). Yön şaşırtmacalı bu oyunda yine süre ile
yarışılmaktadır ve gereksiz bilgileri hastanın görmezden gelebilmesi
amaçlanmıştır.

Şekil 19: Lost in migration ekran görüntüsü.
Ebband Flow: Oyunda hastanın ayırt etmesi gereken ve dikkat etmesi
gereken şeyler vardır. Öncelikle ekranda yapraklar belirecektir.
Yaprakların rengi eğer yeşil ise, kullanıcı yaprağın ucunun ne tarafta
olduğunu belirtmelidir. Yapraklar eğer sarı renkli ise, hareket ettiği yön
kullanıcı için önemlidir (Şekil 20). Örneğin başlangıçta sarı renkli
yaprakların ucu sağa bakıyor ama yukarı doğru hareket ediyorlarsa,
kullanıcı yukarı tuşa basmalıdır. Eğer yeşil renkli yaprakların ucu sağa
bakıyor ve yine yukarı hareket ediyorlarsa bu sefer kullanıcı sağ tuşa
basmalıdır. Oyun görev değiştirme, değişen koşullara adapte olma, bir
hedeften diğerine geçme sürecini yönetebilmeyi hedefler.

Şekil 20: Ebband flow ekran görüntüsü.
Highway Hazards: Oyun araba yarışı türünde fakat kullanıcının önüne
çeşitli engeller çıkmaktadır. Engeller oyun tarafından önceden
bildirilmektedir. Kullanıcı uyarılara uyup hiçbir yere çarpmadan yarışmayı
bitirmelidir. Hastanın gelen duyusal bilginin tanımlanmasını ve analizini
yapabilmesi gerekmektedir.

36

Splitting Seeds: Oyunda amaç; tohumları çubuk yardımıyla 2 eşit
parçaya bölmektir. Oyunda ilk başta karışık şekilde çift sayılı olarak
tohumlar saçılmış halde gösterilecektir. Aynı zamanda bir de çubuk
bulunmaktadır. Kullanıcı çubuğun her iki tarafında da eşit sayıda tohum
kalacak şekilde çubuğu döndürmelidir (Şekil 21). Oyunda süre kısıtlaması
olduğu için en kısa zamanda en fazla tohumu ayırmak gerekmektedir.

Şekil 21: Splitting seeds ekran görüntüsü.
3. Bulgular
Çalışmamızın hasta grubu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya
Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji poliklinikleri ve yan dal
poliklinikleri tarafından takip edilen MS tanısı konulmuş hastalara
çalışmaya başlanmadan önce ve bir yıllık tedavinin sonunda testler
uygulandı. Çalışmanın tüm nöropsikolojik testleri bu konuda eğitimli olan
bir psikolog tarafından yapılmıştır. Her hastaya Beck Depresyon Ölçeği
(Back-D), Beck Anksiyete (Back-A) Ölçeği, Paced Auditory Serial
Addition Test (PASAT) ve Short Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
uygulanmıştır. Yapılan analizlerin istatistiksel dağılımı Tablo 1.’de
verilmiştir. Uygulanan analizlerin ortalama, minumum ve maksimum
değerlerini, ayrıca standart sapma ve standart hata değerleri Tablo 1.
özetlenmiştir.
Uygulanan üç analizin bireysel hastalara göre değişimleri Şekil 22’da
görülmektedir. Şekil 22 incelendiğinde bireysel toplam analiz sonuçlarının
bireysel olarak oldukça farklı değerlere sahip oldukları görülmektedir. Bu
da bize örneklem grubumuzun dengeli olmadığını yani hastalık
sevilerindeki farklılığın terapiye farklı seviyelerde cevap verildiğini
göstermektedir. Dolayısı ile analiz sonuçlarını değerlendirirken sadece
rakamsal sonuçlara göre kıyas yapmanın doğru olmayacağı söylenebilir.
Benzer olarak terapi öncesi ve sonrası ölçümleri ile oluşturulan grupların
üç ölçüm için homojenliği test sonuçları Tablo 2.’de görülmektedir. Tablo
2.’den de görüldüğü gibi oluşturulan grupların homojen olduğu
görülmektedir (p>0.05).
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Tablo 1: Hastalara uygulanan anketlerin istatistiksel olarak değişimi
N Ortalana Std.Sapma Std.Hata

Min.

Maks.

PASAT Ön Test 14

39,214

11,748

3,139

20,00

52,00

Son
Test

14

43,500

10,508

2,808

23,00

54,00

Toplam 28

41,357

11,152

2,107

20,00

54,00

Ön Test 14

23,357

13,686

3,657

4,00

59,00

Son
Test

14

14,428

9,444

2,523

2,00

39,00

Toplam 28

18,892

12,402

2,343

2,00

59,00

Ön Test 14

17,500

11,099

2,966

2,00

45,00

Son
Test

14

11,571

10,391

2,776

,00

43,00

Toplam 28

14,535

10,973

2,073

,00

45,00

BackA

BackD

Şekil 22: Hastalara uygulanan analizlerin her bir hasta için sonuçları.
Terapi öncesi ve terapi sonrası gruplar arasında ilişkiyi incelemek için
Anavo test uygulandı (Tablo 3). Test sonucuna göre tedavi öncesi ve tedavi
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sonrası hasta gruplarının PAsat, BAckA ve BackD ölçeğine göre
uygulanan karşılaştırıldı. Her üç ölçümünde karşılaştırılması sonucunda
ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır
(P>0,05 ve F>1). Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ölçümler arasındaki
farkın olmaması uygulanan tedavi yönteminin başarılı olmadığı sonucunu
ortaya koymaktadır. Ama Şekil 26’daki hastaya göre uygulanan tüm
analizler için sonuçlar irdelendiğinde üç yöntemin tedavi önce ve tedavi
sonrası sonuçları arasında görsel farklılıklar görülmektedir. Aynı şekil
incelendiğinde aynı tür ölçümlerin bireysel farklılıklar olduğu ortaya
konulmuştur. Dolayısı ile bu farklılık Anavo testi karşılaştırılmasından
gözlenmemiştir. Hasta sayılarının arttırılması sonucunda istatistiksel
sonuçların daha anlamlı olarak oluşacağını düşünmekteyiz.
Tablo 2: Değişkenlerin homojenite test sonuçları
Önem
düzeyi

Levene
İstatistiği

Serbestlik
derecesi1

Serbestlik
derecesi2

Pasat

1,531

1

26

0,227

BackA

,668

1

26

0,421

BackD

,433

1

26

0,516

Tablo 3: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hastaların üç farklı yönteme
göre karşılaştırılması
Karelerin
Ortalama
toplamı
S.D.*
kare
Pasat

BackA

BackD

Grup Dışı

128,571

1

128,571

Grup içi

3229,857

26

124,225

Toplam

3358,429

27

Grup Dışı

558,036

1

558,036

Grup içi

3594,643

26

138,255

Toplam

4152,679

27

Grup Dışı

246,036

1

246,036

Grup içi

3004,929

26

115,574

Toplam

3250,964

27

*Serbestlik Derecesi
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F

Önem
düzeyi

1,035

0,318

4,036

0,055

2,129

0,157

4. Sonuç ve Öneriler
Biz bu çalışmamızda MS hastalarının bilişsel gelişimine bilgisayar
oyunlarının etkisinin olup olamadığı incelenmiştir. Çalışmamızın hasta
grubu; Eylül 2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
poliklinikleri ve yan dal poliklinikleri tarafından takip edilen MS tanısı
konulmuş 18-70 yaş arasındaki 14 hastalar arasından seçilmiştir. Nöroloji
Poliklinikleri ve yan dal poliklinikleri başvuran gönüllü MS hastalar,
EDSS’ye göre hafif ve yüksek düzeyde özürlülüğe sahip olarak uzman
doktorlar tarafından sınıflanmıştır. Hastaların rutin tedavilerinin yanında
haftada 3 gün 45 dakika aynı oyun 2 hafta, uygun seviyelerde ve uygun
oyunlar on iki ay süre ile oynatılmıştır.
Çalışmamızda belleğin tanıma, geri çağırma, görsel-mekânsal
öğrenme, yakın bellek, yürütücü fonksiyonlar ve zihinsel esneklik olmak
üzere altı beyin eğitici kategorisinde yaklaşık 15 oyun sistematik olarak
oynatılmıştır. Her bir oyun da kendi içinde dört seviyede geliştirilmiştir.
Her seviyede hastaların oyun zamanı ve başarı oranına göre bir puanlama
sistemi geliştirilmiş ve her hastanın verileri ve puanları kayıtlanmıştır.
Hasta puanları fizyoterapist ve nöroloji uzmanı tarafından
değerlendirilmiştir.
Hastaların tüm nöropsikolojik testleri bu konuda eğitimli olan bir
psikolog tarafından yapılmıştır. Her hastaya Beck Depresyon Ölçeği, Beck
Anksiyete Ölçeği, Paced Auditory Serial Addition Test ve Short Form-36
Yaşam Kalitesi Ölçeği tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında
uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; tedavi öncesi ve tedavi sonrası test
sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Ama bireysel aynı tür analiz sonuçları arasında farklılık gözlenmiştir.
Bunun nedeni hastaların farklı düzeyde MS skoruna sahip olmaları ölçüm
bireysel düzeyde farklılıkları ama genelde test öncesi ve test sonrası
farklılığın gözlenmemesine neden olduğunu düşünmekteyiz.
Bundan sonraki çalışmalarda hasta sayılarının arttırılmasının
gözlenemeyen sonuçlarının daha belirgin olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca
kullandığımız bilgisayar oyunlarının sayısının arttırılmasının hastalarda
meydana gelebilecek can sıkıntısının ortadan kalkacağı düşünmekteyiz.
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1.

Giriş

Ayakta durma, oturma, yürüme gibi çeşitli aktiviteler esnasında tüm
vücut bölgelerinin (baş, gövde, kollar ve bacaklar) birbiri ile uyumu ve
dengeli dizilimine duruş (postür) denilmektedir. Çalışma esnasındaki
postür ise vücut kısımlarının yapılan çalışmaya ve çalışma şekline göre
düzenlenmesidir (Yetkin B.N., 2019).
Antropometrik nitelikler kişiden kişiye göre değişmektedir. Buna bağlı
olarak verimli bir şekilde bedensel emek gösterirler. İşin performans
değerinin önemi kadar postürün, stresin ve çalışma durumunda hissedilen
rahatsızlığın minimum düzeyde olması da önemlidir. Kas iskelet
sisteminine uygulanan uzanma, bükülme, eğilme gibi hareketler postür
bozukluklarına neden olmaktadır ve bozukluklardan kaynaklı olarak
çalışanlarda yorgunluk, ağrı ve stres görülmektedir (Yetkin B.N., 2019).
Bu yüzden kas iskelet sistemi rahatsızlıkları çalışanlarda en sık karşılaşılan
sorunlardandır (Türkan A., 2009).
Vücut ağırlığının %40-50'sini kas iskelet sistemi oluşturmaktadır.
Vücudu savunan ve kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlayan iskelet ile
vücut şeklinin korunmasını ve desteklenmesini sağlayan kasların birlikte
oluşturduğu sistemdir. Kas boyunun uzun süreli sabit kaldığı kasılmalar,
kas üstündeki yükün artmasına neden olmaktadır (Keçeci S., 2020).
Kas iskelet sisteminde, yaşa, mesleğe, aktivite seviyesine ve yaşam
tarzına göre akut veya kronik olarak bazı sorunlar gerçekleşebilmektedir
(Felekoğlu B.,Taşan S.Ö., 2017). Akut hastalılar, hızlıca başlayıp hemen
sona (3-14 gün) ermektedir. Kronik hastalıklar yavaş bir şekilde başlayarak
uzun zaman sürmektedir. Ömür boyu süren kronik hastalıklarda vardır
(Keçeci S., 2020).
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2. Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızları tanımı
Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tanımına göre, mesleki
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları çalışma ortamındaki risk faktörlerine
bağlı olarak tendon, kas, eklem, sinir, kıkırdak ve spinal disklerin
bozukluklarıdır (Bozkurt S.Ö., 2011).
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise neden olan rahatsızlığın işe bağlı
olabilmesi için hastalık belirtisinin çalışma durumunda ortaya çıkması
veya çalışmaya bağlı ağrıların artmasına neden olması gerekmektedir
(Bozkurt S.Ö., 2011).
Meslek hastalıklarının %50’sinden fazlasını işe bağlı kas iskelet sistemi
rahatsızları oluşturmaktadır (Özcan E., Esmaeilzadeh S., Bölükbaş N.,
2007).
3. Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlarının tarihçesi
İşe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızları eski dönemlerde bile üzerinde
durulan konular haline gelmiştir. Mısırlılar tarafından ilk olarak "Mesleki
Sağlık Kliniği" M.Ö. 1500 yılında kurulmuştur. Klinikteki doktorlar
çalışanları düzenli olarak muane etmektedir (Bozkurt S.Ö., 2011).
Antik Mısır’da hekim ve rahip olan İmhotep (M.Ö. 2780), piramitlari
inşa ederken ortaya çıkan kazalarda ölenlerin çok olduğuna ve işçilerin bel
rahatsızlıklarının sık olduğuna dikkat çekmiştir (Çoker İ., 2019).
Heredotus (M.Ö. 484-425), çalışanlara doyurucu gıda verilmesi
konusunda ilk defa dile getirmiştir (Çoker İ., 2019).
Hipokrat (M.Ö. 460-377) ise rahatsızların ortaya çıkmasında
madencilerin, at binicilerin, çiftçilerin çalışma koşullarına dikkat çekerek,
at binicilerde meydana gelen sinyatik rahatsızlığı, çiftçilerde ateş ve
davranışlarında uyumsuzluğu ve metal işçilerin ise zor nefes aldıklarını
tanımlamıştır (Ünal Ü.S., 2016).
İşe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ilk defa 17. Yüzyılda
Bernardino Ramazzini (1633-1714) dikkat çekmiştir. Bernardino
Ramazzini çalışanların sağlığına önem verip, hastalara “mesleğiniz nedir?”
sorusunu sorarak rahatsızlıkları ile işin arasındaki bağlantıyı
değerlendirmiştir. Çalışanların Hastalıkları kitabını 1700 yılında
yayımlamıştır. Bu kitapta çalışmanın vücut üzerindeki etkilerine
değinerek, iş esnasında dinlenme periyotları sunmuş, egzersizin ne kadar
önemli olduğu üzerinde durmuş, uygunsuz davranışların ve duruşların
rahatsızlıklara sebep olduğunu söylemiştir (Güler T., 2012).
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Şekil 1. Bernardino Ramazzini ve Çalışanların Hastalıkları Kitabı
Çalışma şartları ile ilgili ilk meşru yönetmelik 1802 yılında olmuştur.
Bu yönetmelik İngiltere’de dokuma ve pamuklu sektöründe çalışan
işçilere göre düzenlenmiştir. Çırakların günlük çalışma kapasitesi on iki
saat olarak alınmıştır (Çoker İ., 2019).
İngiliz Kamu Servisi’nde çalışmakta olan katipler de 1830 yıllarında
çelik kalem kullandıkları için kaslarında zorlanmalara neden olmuştur. 19.
Yüzyılların sonunda İşçi Tazminat Kanunu Almanya (1884), Avusturya
(1887), İngiltere (1897), Fransa (1898) da olmak üzere yaygın bir şekilde
kabul edilmiştir (Bozkurt S.Ö., 2011).
Melhorn 1898’de mesleki kas sistemi hastalıklarının fiziksel ve
psikolojik tarafının olduğunu tanımlamıştır (Bozkurt S.Ö., 2011).
Uluslararası Çalışma Örgütü, iş yaşamını uluslararası seviyede
yönlendirmek ve düzenlemek için 1919 yılında kurulmuştur. Bunun
yanında Dünya Sağlık Örgütü’nün de iş yaşamıyla ilgili teknik bilgileri
içeren kılavuz ve yayınları mevcuttur. Bu iki örgütün beraber gruplar
oluşturarak iş sağlığı konularını içeren çalışmaları da vardır (Sağlam U.,
2020).
Conn, 1931 yılında doktor ve çalışan tazminatı ile ilgili kararların önde
gelen isimidir ve çalışmayla alakalı nöromuskuler belirtiler ile
ilgilenmiştir. 1934 yılında ise Hammer dakikada 30-40’tan ya da saatte
1500-2000’den fazla sayıda tekrar eden davranışların tenosinovite yol
açabileceğini söylemiştir (Bozkurt S.Ö., 2011).
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Performans ile ilgili rahatsızları ortaya çıkaran ilk kitap 1932 yılında
Kurt Singer’ın “Müzisyenlerin Hastalıkları: Nedenlerin, Semptomların ve
Tedavi Metotlarının Sistematik Sunumu” adlı kitabıdır (Ünal Ü.S., 2016).
4. Sık görülen mesleki kas iskelet sistemi rahatsızları
Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları iki ana başlığa ayrılmaktadır.
· Üst ekstremite rahatsızlıkları (el ve el bileği, boyun, dirsek, omuz),
· Bel rahatsızlıkları
Üst ekstremite rahatsızlıkları, birçok ülkede çalışmaya bağlı
rahatsızlıklar üst ekstremite ağrılarıdır. İşe bağlı kas iskelet sistemi
hastalıklar sıklıkla; boyun-omuz ağrıları, karpal tünel sendromu,
tendinitler, lateral epikondilit (tenisçi dirseği), medial epikondilit (golfçü
dirseği), tenosinovitler, tetik parmak, torasik çıkış sendromu gibi
rahatsızlıklardan oluşmaktadır (Güler T., 2012).
Bel hastalıkları işyerlerinde ve meslek grublarında sıklıkla ortaya çıkan
rahatsızlıktır. Toplu hareketler (yukarıya taşıma, inidirip bindirme, itme ve
çekme, taşıma gibi hareketler) yapan çalışanların, başka şartlarda
çalışanlara oranla 3 kat daha fazla bel ağrısı şikayeti olduğu belirtilmiştir
(Güler T., 2012).
Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlarından bazıları şunlardır:
4.1 Karpal tünel sendromu (KTS)
Bir ya da her iki elin ilk üç parmağını tutan tekrarlayıcı özellik gösteren
rahatsızlıktır. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan
medyan sinirin baskı altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve
güçsüzlükle etkisini göstermektedir. Karpal tünel sendromu (KTS) hastalık
oluşumuna katkıda bulunan risk faktörleri çoğunlukla yoktur.
Başparmaktaki kuvvet kaybı ilerleyen dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Bu
hastalık daha çok tekrarlı bilek hareketleri içeren işlerde çalışan kişilerdir.
Montaj işinde çalışanlar, fabrika çalışanları, ofis çalışanları örnek olarak
gösterilebilir (Demiriz O., 2021).

Şekil 2. Karpal tünel sendromu
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4.2 Kübital tünel sendromu
İnsan vücudunda omuzdan itibaren parmak kısımlarına kadar uzanan
ulnarın (sinir) dirsek düzeyinde birçok nedenlerle kasılmasına bağlı olarak
ortaya çıkmaktadır. Uyuşukluk, elektriklenme ve karıncalanma gibi
belirtilere neden olur. Mesleki olarak dirseğin sert zemine teması sonucu
çalışılmasından kaynaklı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar
başında veya benzeri masa başı işlerde çalışanlarda daha çok
görülmektedir. Motor fonksiyon kaybı ilerleyen seviyede ortaya çıkabilir.
Sürekli tekrarlanan hareketlerden uzak durarak, dirsek bükülüyken kol
üzerine yatarak uyumaktan vazgeçerek ve dirseğe basıya maruz bırakacak
hareketlerden uzak durarak da tedavi edilebilir. Bazı durumlarda sinirin
cerrahi olarak gevşetilmesi gerekmektedir (İlhan Z., 2019).

Şekil 3. Kübital tünel sendromu
4.3 De quervain’s sendromu
El bileğindeki başparmağın tendonlarının zorlanması durumunda alt
kola yayılan ağrıya sebep olan bir rahatsızlıktır. Yumruk yapmak, objeleri
kavramak, tutmak (sıklıkla başlangıçta), başparmağın bir yerlere çarpması,
tekrarlayan kavrama hareketleri ağrıya yol açmaktadır. Aynı zamanda
tendonlarda kronik hastalıklara yol açarak doku yaralanmalarına neden
olabilmektedir (Urganioğlu F.O., 2019).

Şekil 4. De quervain’s sendromu
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4.4 Tetik parmak (Stenozan tenosinovit)
El parmaklarımızda hareketimizi sağlayan bağların ve bu bağların belli
noktaların altından geçen köprülerin hastalığıdır. Köprülerin amacı bağları
kemiğe yakınlaştırmaktır. Bağların çevresinde boşlukların içinde rahat
kaymasını sağlayan ince bir yapı bulunmaktadır. El parmağın altında
bulunan köprülerinin kalınlaşmasıyla veya bağlarda meydana gelen
şişmelerden kaynaklı parmakta hareketsizlik ve ağrılar oluşmaktadır.
Bazen parmaklarını açamama gibi durumlar oluşabilir. Genellikle oluş
nedeni saptanamaz (Demiriz O., 2021).

Şekil 5. Tetik parmak (Stenozan tenosinovit)
4.5 El- kol vibrasyon sendromu
Titreşimli bir alete el ile temasla vücuda giren titreşimin etkileri “el-kol
titreşim sendromu” olarak adlandırılır. Bu etkiler damarlarda, kemiklerde,
eklemlerde, kaslarda, kirişlerde ve sinirlerde titreşimin yaptığı hasar ile
ilgilidir. 5- 1400 Hz frekans arasında en çok titreşimin etkileri ortaya
çıkmaktadır. Bu frekans seviyesi azaldıkça şiddeti artmaktadır. Sıklıkla el
ve parmak kaslarında karıncalanma, uyuşukluk ve renk değişimi
gözlenmektedir (Demiriz O., 2021).

Şekil 6. El- kol vibrasyon sendromu

47

4.6 Lateral epikondilit (Tenisçi dirseği)
Dirseğin dış yüzeyinde kasın ve bağların kemiğe yapıştığı kısmında
görülmektedir. Bağlar kası kemiğe bağlar. Bu kaslar ön kol ve arka bölge
kaslarıdır. Bu rahatsızlıkta bağların yapıştığı kısımda doku bozulmaları ve
zayıflaması meydana gelmektedir. Germe, kavrama gibi hareketlerde
ağrıya sebep olmaktadır. Sporcularda montaj işçilerinde, yük taşıyan
işçilerde sık görülür (Demiriz O., 2021).

Şekil 7. Lateral epikondilit (Tenisçi dirseği)
4.7 Medial epikondilit (Golfçü dirseği)
Dirseğin içindeki kemik çıkıntıda ağrı ve duyarlılık ile ortaya
çıkmaktadır. El bileğinin bükülmesi işlevinden sorumlu olan kol kaslarının
kirişleri medial epikondile yapışmaktadır. Bu kasların aşırı kullanımına
bağlı olarak golfçü dirseği oluşabilmektedir. Kaslar aşırı kullanıldığında
tendonlar yapıştıkları bölgede tekrarlayan çekme kuvvetine maruz
kalmaktadırlar. Bunun sonucunda da tendonlarda iltihap ve küçük yırtıklar
oluşmaktadır. Bu da ağrıya neden olmaktadır. Medial epikondilit golf
oynayan kişilerde, raket sporları yapanlarda, sürekli yazı yazanlarda ve
marangozlarda da sıklıkla rastlanabilmektedir (Demiriz O., 2021).

Şekil 8. Medial epikondilit (Golfçü dirseği)
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4.8 Omuz sıkışması (subakromiyal impingement) sendromu
Omuza fazla baskı binmesi ve kişide belli bir düzeyde stres yaratan ve
tekrarlı hareketlere bağlı olarak omuz mesafesinin daralması durumunda
oluşan ağrılı bir sendromdur. Sonuç olarak artan ağrı ve hareket kısıtlılığı
nedeni ile omuzun kullanımı büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Hastalar
fonksiyonel yetersizlik sonucunda işlerine gidememe durumunda
kalabilmektedirler. Yüzme, binicilik, tenis gibi spor dallarında ve tekstil,
inşaat sektöründeki kişilerde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Subakromiyal
sıkışma sendromunun üç evresi bulunur. Birinci evre, ödem ve
inflamasyon(yaralanma) gözlenir. Tedavi edilebilir bir süreçtir ve her yaşta
görülebilir. Daha çok 25 yaş altı genç hastalarda görülür. İkinci evre, kasta
sertleşme ve tendinit (tendonda inflamasyon) bulguları vardır. 25-40 yaş
arası yaygın görülür. Omuz eklem aralığı daralmıştır. Üçüncü evre de ise,
kemik dejenerasyonu ve bağlarda yırtık ortaya çıkmaktadır. 40 yaş ve üstü
bireylerde yaygındır. Kolu yana açma ve dışa çevirmede zayıflık, kürek ve
köprücük kemiğinin eklem yaptığı bölgede hassasiyet görülmektedir
(Demiriz O., 2021).

Şekil 9. Omuz sıkışması (subakromiyal impingement) sendromu
4.9 Trosik çıkış sendromu
Torasik çıkış sendromu, göğsün üst kısmındaki sinirler ve kan
damarları üzerindeki baskıya bağlı olarak omuz, kol veya eli etkileyen bir
durumdur.“Torasik çıkış”, köprücük kemiği ve ilk kaburga arasındaki
boşluğun adıdır. Eğer atar damar sıkışması varsa kolda soğukluk,
uyuşukluk, yorgunluk olurken toplar damar sıkışmasında kolda ödem ve
morarma şikayetleri oluşmaktadır. Sinir sıkışmasında ise kolda uyuşma,
karıncalanma, ağrı gibi şikayetler ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bunun
yanında boyun ve omuz ağrıları da ortaya çıkabilmektedir. Kolun yukarı
kalkması, uzanma ve ağırlık taşıma ile ağrıda artma görülebilmektedir
(Ayvaz Ö., 2019).
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Şekil 10. Trosik çıkış sendromu
4.10 Bel ağrısı
En çok ortaya çıkan kas iskelet sistemi rahatsızlıkların başında bel
ağrısı problemi gelmektedir. Dünya nüfusunun %65-80’i bel rahatsızlığı
geçirmiştir. Ofis çalışanlarının %80 ninde bel ağrısı şikayetiyle
karşılaşmaktadır. Akut bel ağrılarının %80’inin iyileşme süresi 6 hafta
iken, %7-10’ un ağrıları 3 aydan fazla sürebilmektedir. Bel ağrısı sıklıkla
oturmadan ve hareketsiz durumdaki kişilerde, kaldırma, indirme, itme,
çekme, taşıma, tutma gibi kombine hareketler yapanlarda, şoför, uzun
saatler oturarak çalışan kişilerde bel ağrısı görülme riski artmaktadır
(Demiriz O., 2021).
4.11 Boyun ağrısı
Çalışanlar tekrarlayan bir şekilde boyun ağrısı sikayetiyle
karşılaşılmaktadır. Bazı bireysel etmenler şikayetleri etkileyebilmektedir.
Örneğin; yaş, cinsiyet, vücut oranı, aktivite seviyeleri ve sigara içme
alışkanlıkları gibi faktörlerdir. Boyun ağrısı sıklıkla hareketsiz bir şekilde
çalışanlarda, uzun süre bilgisayar kullanan kişilerde, yük taşıma, montaj
gibi işlerde daha çok ortaya çıkmaktadır (Demiriz O., 2021).
5.

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının gelişim aşamaları

Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının gelişimi üç aşamada incelenebilir
(Cevhertaş M., 2021), (Koç S., 2016).
Erken evre safhası; İş esnasında etkilenen bölgede ağrı ve yorgunluk
olmaktadır. Dinlenmekle ile geçmektedir. Performansı etkilememektedir.
Ara evre safhası; Çalışma sırasında ağrı ve yorgunluk gün boyunca
devam etmektedir. Tekrarlı hareketleri yapabilme kapasitesi düşmektedir.
Performans azalmaktadır.
Geç dönem safhası; Ağrı, yorgunluk ve güçsüzlük sürekli devam
etmektedir. Rahatsızlık belirtisi uzanmakla azalmamaktadır. Performanda
belirgin düzeyde azalma meydana gelmektedir.
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6.

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının risk faktörleri

Risk faktörleri iş ile ilgili kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ortaya
çıkmasına sebep olan etmenlerdir (Tekin H.Ö., 2018).
İş ile ilgili kas iskelet sistemi rahatsızlıkları risk faktörleri; antropometri
(vücut ölçüleri) , kaslar, eklemler, kuvvet, dayanıklılık, çalışma ortamı
(gürültü, ışık, ısı, soğuk, ışınım, titreşim), vücut sistemleri (işitme, görme,
duygulanımlar), uygulamalı (beceri, öğrenme, hatalar, farklar) ve sosyal
psikoloji (gruplar, iletişim, öğrenme, davranışlar) gibi çeşitli faktörlerdir
(Yılmaz L., 2019).

Şekil 11. Kas iskelet sistemini etkileyen faktörlerin kavramsal modeli
(Kersu Ö., 2020)
İş ile ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarının risk faktörleri iş ile ilgili,
psikososyal ve bireysel risk faktörleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır
(Görgün B., 2021).
6.1 İşle ilgili faktörler
Uygun olmayan vücut postüründe çalışmak: Çalışma esnasında
vücudun uygunsuz duruşundan kaynaklı hasarlar oluşabilmektedir.
Tekrarlayan ekstremite hareketlerine maruz kalmak: Uzun süre tekrar
eden işlerde kaslarda yorgunluğa, doku hasarına ve yaralanmalara neden
olabilmektedir.
Fiziksel çaba gerektiren işler yapmak: Fazla kuvvet gerektiren işlerde
halsizlik ve sancı gibi belirtilerin olmasına neden olabilmektedir.
Titreşime maruz kalmak: Titreşimli ortamda çalışan kişilerde titreşim
tendon, kas, eklem ve sinirleri etkilediğinden ağrı, parmaklarında
uyuşukluk, dokunma ve kavrama kabı görülebilmektedir.
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Dinlemeden çok uzun zaman çalışma: Yorgunluğa rağmen
dinlenmeden çalışmaya devam eden kişilerde kas iskelet sisteminde
hasarlar oluşabilmektedir.
Çalışma temposu: Çalışmayı yüksek tempoda yapan işçilerde stres
seviyesi artmaktadır. Buna bağlı ortaya çıkan kas gerginliği yorgunluğa
sebep olmaktadır.
Çalışma yerinin ısısı: Çalışma koşulları çok sıcak ve çok nemli
olduğunda kişilerde daha çok dinlenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Aski
halde çalışma yerinin ısısının düşük olması kas ve eklem esnekliğini
azaltarak incinme olasılığını arttırmaktadır.
6.2 Psikososyal faktörler
Ruhsal gerginlik hissetmek, sosyoekonomik düzeyin yetersiz olması
durumu, ile ilgili durumlarda yetersiz baş etme becerisi, zaman baskısı,
çalışma arkadaşları ve yöneticilerden destek görememek psikososyal
faktörlerdendir.
6.3 Bireysel faktörler
Genetik faktörler, daha önceden kas iskelet sistemi semptomu varlığı,
fiziksel belirti ve bulgu varlığı, düşük eğitim seviyesi, kas iskelet sistemi
hastalıklarına aşırı tepki gösterme gibi faktörler bireysel faktörlerdendir.
7.

Kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili yasal düzenlemeler

7.1 Uluslararası mevzuat
Uluslararası mevzuatın en önemli olanları ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) Sözleşmeleri, AB (Avrupa Birliği) Direktifleri ve Uluslararası
Standartlardır (Cevhertaş M., 2021).
ILO Sözleşmeleri: Ergonomi ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına özel
Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri bulunmamaktadır. Fakat bazı
sözleşmeler kas iskelet sistemi rahatsızlarından bahsetmektedir. Bu
sözleşme içeriklerinde en çok olabilecek ağırlık, çalışma ortamları ve
sektörlere göre alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili
içerikler bulunmaktadır.
Tablo 1. ILO Sözleşmeleri ve içerikleri
Sözleşme Numarası
127
148
155
161
167
184

Sözleşme İçeriği
Azami ağırlık
Çalışma ortamı
İş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı hizmetleri
İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği
Tarımda iş sağlığı ve güvenliği
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AB Direktifleri: ILO sözleşmelerine göre daha kapsamlıdır. Daha
ayrıntılı olarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarını içermektedir. Bu direktif
içeriklerinde el ile taşıma yapan işlerde, maden sektöründe çalışanlarda,
bilgisayar ortamında çalışan kişilerde, titreşimin olduğu ortamlarda,
koruyucu ekipmanların nasıl olması gerektiği gibi konular yer almaktadır.
Tablo 2. AB Direktifleri ve numaraları
Direktiflerin adı
İş sağlığı ve güvenliği
El ile taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Sondaj ile maden çıkarılan iş yerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği
Ekranlı çalışmada iş sağlığı ve güvenliği
Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
İş ekipmanları
Titreşim
İşyerinde kişisel koruyucu ekipman kullanımı
Kişisel koruyucu ekipman
Yeraltı ve yerüstü madenlerinde iş sağlığı ve
güvenliği

Direktiflerin
numarası
89\391\EEC
90\269\EEC
92\91\EEC
90\270\EEC
92\57\EEC
2001\45\EC, 95\63\EC
2002\44\EC
89\565\EEC
89\656\EEC
92\104\EEC

Uluslararası Standartlar: EN (Avrupa Standartları) ve ISO
(Uluslararası Standartlar Teşkilatı) standartları olarak ikiye ayrılmaktadır
ve içeriklerinde ergonomi kuralları yer almaktadır.
7.2 Ulusal mevzuat
•155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri,
•16.06.2006 tarih 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası,
•30.06.2012 tarih 6331 Sayılı Kanun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
•11.10.2008 tarih 27021 Sayılı Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,
•22.01.2011 tarih 27823 Sayılı Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik,
•26.12.2003 tarih ve 25328 Sayılı Kimyasal maddelerle çalışmalarda
sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik (Tekin H.Ö., 2018).
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8.

Dünyadaki kas iskelet sistemi rahatsızları değerlendirmesi

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları dünyada fiziksel faktörlere bağlı
olarak mesleksel ve çalışmaya göre rahatsızlıklar içerisinde %40 olarak ilk
sıradadır (Tekin H.Ö., 2018).
Kas iskelet sistemi hastalıkları bütün çalışmaya bağlı rahatsızlıkların
içerisinde %50’sini kapsamaktadır. Avrupa’da düzenlenmiş bir rapora
göre her dört işiçiden biri sırt ağrısından, %22,8 ile de kas ağrısından
yakınmaktadırlar. İngiltere’de ise çalışanların %85’i rahatsızlık ve
yaralanma tehlikesinin en çok kas iskelet sisteminde olduğu fikrini
düşünmüşlerdir (Demiralp N., Demiralp K., 2019).
Çalışanların %74’ü işe bağlı kas iskelet sistemi hastalarının önemli
etmeninin gerginlik olduğunu düşünmektedirler. ABD’deki rapora göre işe
bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının %76,5’inin sebebinin burkulma,
baskı uygulama ve gerilmeden oluşmaktadır (Türkan A., 2009).
Sakatlık yükü sıralamasında Avustralya eklem kireçlenmesi olan
erkeklerde %3,9 ile dokuzuncu olurken kadınlarda % 5,7 ile üçüncü sırada
yer almaktadır (Tanır F., Güzel R., İşsever H., Polat U.Ç., 2013).
2001 yılında ABD’nin Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü
raporuna göre 333.800 çalışmaya bağlı rahatsızlığın %65’ini işe bağlı kas
iskelet sistemi rahatsızlıkları kapsamaktadır. Hollanda’da üst eksremite
hastalığına yakalanma olasılığı %20-40 iken yaygınlığı %28-31’dir. AB
ülkelerinde ise bütün işe bağlı rahatsızlıkların içerisinde üst eksremite ye
bağlı kas iskelet sistemi rahatsızları %45’ini kapsamaktadır. 1988 yılında
Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü raporuna göre bel ağrılarının yıllık
dağılımı %17,6 olduğu ve %50,6’sının ise çalışmaya bağlı olduğu
göstermiştir. İngiliz Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın raporuna
göre ise bel ağrısına yıllık yakalanma olasılığı 1000 erkek çalışan için 5,8,
1000 kadın çalışan için 1,2’dir. ABD’de 2003-2005 yıllarında İş Güvenliği
ve Sağlığı İdaresi’nin çalışmasına göre işe bağlı kas iskelet sistemi
hastalıkların %7,5’unu alt eksremiteye bağlı olduğunu bildirmiştir
(Bozkurt S.Ö., 2011).
İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkların ilk etkisi çalışanın iş yapmasını
engelleyerek göstermektedir.
Çalışma zamanını engelleyen bütün hastalıkların yaklaşık üçte biri işe
bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarını oluşturmaktadır. ABD, Kanada,
Finlandiya, İsveç ve İngiltere’de işe gelememe ya da çalışmaya bağlı
sakatlığın sebebinin çoğunu İKİH oluşturmaktadır. İngiltere’de yılda 5,4
milyon çalışma günü ÜE-İKİH‘ye bağlı iş günü kaybı oranıdır. Bunun
yanında ÜE-İKİH yılda yaklaşık 1 ay işe gidememelerine sebep
olmaktadır. ABD’nde bel ağrısı bütün çalışma günü kayıplarının %25’ini,
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İngiltere’de yıllık 1.5 milyon çalışma günü kaybına ve Kanada’da yıllık 10
milyon çalışma günü kaybına sebep olmaktadır (Bozkurt S.Ö., 2011).
Finlandiya’da iş sağlığı merkezindeki araştırmaya göre hastalıkların
%39’u kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarıdır. Bu hastaların %44’ü işlerini
yapmakta engel yaşadıkları belirtilmiştir. İKİH’nın en dezavantajı geç
iyileşip sık sık tekrarlanmalarıdır. Bel ağrılarının %60-70’inin altı haftada,
%70-90’ının on iki haftada iyileştiği ve ilk yıl %20-44 oranında
tekrarlandığı belirtilmiştir. Finlandiya, Amerika, İngiltere, Kanada ve
İsveç’te işe gidememe ve sakatlıklar en fazla İKİH oluşmaktadır (Türkkan
A., 2009).
İKİH büyük oranda ekonomik yüke sebep olmaktadır.
İskandinav ülkelerinde işe gidememe ve hastalık tedavi maliyetleri
Gayrı Safi Milli Hasılatlarının %0,5-2,0‘sini oluşturmaktadır. 2006 yılında
Türkiye için İKİH maliyetinin 2,9-11,5 milyar TL olduğu belirtilmiştir
(Türkkan A., 2009).
1999’da ABD’de Ulusal Bilim Akademisinin araştırmalarına göre
İKİH için yapılan toplam maliyetler 1 trilyon dolardan fazladır.
Maliyetlerin fazla olmasının nedeni tedavi süresinin uzun olması, işe
gidememe ve tazminat ödemeleridir (Bozkurt S.Ö., 2011).
KİS hastalıklarına bağlı olarak ABD’de 1995 yılında toplam 3.008.000
hastane yatışı gerçekleşmiş olup, maliyeti ise toplam 215 milyar ABD
$’dır. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının maliyetleri üç gruba
ayrılmaktadır. Direk maliyetler, doktor muayenesi, tanı testleri, ilaç
kullanımı, hastaneye yatışı gibi tıbbi bakım maliyetlerinden oluşmaktadır.
Dolaylı maliyetler, işgücü kayıplarını ve hareketlerdeki azalmalarda
oluşan maliyetlerdir. Görülmeyen maliyetler ise; hayat şartlarının fiziksel
ve belli bir mesleği işgal eden kişinin yükümlülüğü altında bulunan
görevler sonucunda oluşan maliyetlerdir (Budakoğlu İ., kgün S., 2007).
9.

Türkiyedeki kas iskelet sistemi rahatsızları değerlendirmesi

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları Türkiye’de fiziksel faktörlere bağlı
olarak mesleksel ve çalışmaya göre rahatsızlıklar içerisinde % 4,7 olarak
üçüncü sıradadır (Tekin H.Ö., 2018).
Türkiye’de hastalık yükü araştırmasının raporuna göre %2,9 eklem
kireçlenmesi ile yedinci sıradadır (Budakoğlu İ., kgün S., 2007).
Sakatlık yükü sıralamasında Türkiye kas iskelet sistemi hastalıklarında
%9,9 ile üçüncü sırada yer almaktadır (Tanır F., Güzel R., İşsever H., Polat
U.Ç., 2013).
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kontrolü Ünitesi 2003 Yılı Sağlık
Merkezleri Çalışma Raporu’nun sonuçlarına göre 40-65 yaş arası
çalışanlar için kas iskelet sistemi rahatsızları %13,5 ile ikinci sıradadır.
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Çimento tesisinde çalışan işçilerin sağlıklarıyla ilgili yapılan araştırmada
ise kas iskelet sistemi rahatsızları %16,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır
(Budakoğlu İ., kgün S., 2007).
İşe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızları konusunda sektörlerde görülme
sıklığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3. İşe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlarının sektörlerde
görülme sıklığı (Türkan A., 2009)
SEKTÖR
Üretim Sektörü
Hizmet Sektörü
Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Hizmet Sektörü
Eğitim ve Sağlık
Sektörü

İKİH SIKLIK
46/10.000
36/10.000
54/10.000
55/10.000

10. Sonuç ve değerlendirme
Kas iskelet sistemi rahatsızlarını önleyebilmek için etkin bir ergonomik
planlama gerekmektedir. Etkin bir şekilde planlanan hastaların
yönetiminde belirtilerin erken teşhisinde ve değerlendirmelerinde hastalık
belirtilerinin ortaya çıkma riskinin azalması sağlanacaktır. İş sağlığı ve
güvenliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ise işyerlerindeki
ergonomik düzenlemeler sayesinde güvenli çalışma ortamı oluşturularak
çalışanların stresinin azaltılması sağlanmaktadır. Bunun yanında iş
kazaları ve meslek hastalıkları azaltılabildiğinden işe gidememe sorunları
ve tazminat maliyetleri ortadan kalkmaktadır ve çalışanların
performansında artışlar gözlenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde gelecekte çalışanların, işverenlerin ve
toplumun ergonomi bilincinin oluşturularak ve iş sağlığı ve güvenliği
yönetmeliğindeki kurallara uyularak mesleksel kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları belirlenerek ve bunların korunması önlemlerinin alınması ile
ilgili çalışmalar daha ön plana çıkacaktır. İşyeri çalışma koşullarının,
çalışan sağlığı ve güvenliği öncelikli olacak şekilde düzenlenmesi
gerekliliktir. Çalışanlara yönelik mesleki riskleri tanıtacak mesleki
eğitimler risk algısını ve davranış değişikliğini geliştirilerek, yaralanma
sıklığı azaltılabilir
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1. Giriş
İş yerleri faaliyet alanına bağlı olarak yangın, patlama, su baskını,
salgın gibi çeşitli risklere maruz kalmaktadır (Amann, 2013). Profesyonel
müdahalenin gecikmesi veya beklenmesi durumunda telafi edilemeyen
sonuçlara neden olabilecek acil durumlar erken müdahale ile mümkün olan
en az kayıpla atlatılabilmektedir. Bu açıdan iş yerlerinde acil durumlara
hazırlıklı olmak olayın etkilerinin minimize edilmesi açısından önem arz
etmektedir (Schouten ve diğ., 2004). Öyle ki yasal düzenlemeler iş sağlığı
ve güvenliğinin tahsis edilebilmesi için iş yerlerini çeşitli tedbirler almaya
zorlamaktadır (İzmirli ve diğ., 2021; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
2012). Tedbirlerden biri, iş yerinin büyüklüğü ve faaliyet alanının tehlike
düzeyine uygun söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin
oluşturulmasıdır. Çalışanlardan oluşan acil durum ekipleri acil durumların
kısa sürede kontrol altına alınması ve hasarların minimize edilmesi için
etkili bir önlemdir. İlgili yönetmeliklerde ekiplere yönelik tanımlamalar
yapılmış olmasına rağmen çalışan-ekip eşleştirmesinin nasıl yapılacağı
tarif edilmemiştir (T.C. Resmi Gazete, 2013).
Çalışan-ekip eşleşmesini yönlendiren dinamikler şu şekilde izah
edilebilir. Acil durumların gerçekleşme zamanı belirsizdir ve bu nedenle
ekiplerin müdahaleye hazır olmaları için hazırlık faaliyetleri kapsamında
önceden oluşturulmaları gerekir (Drabek, 1985; Perry ve Lindell, 2003).
Hafif yaralanmalardan can kaybına kadar pek çok tehlike barındıran
müdahale sürecinin başarısı eğitim ve tatbikat kadar çalışanların
özverisiyle doğrudan ilişkilidir (Kapucu, 2008). Riskli bir görev olması
nedeniyle çalışanın istekli olması ve beraberinde görevin gerektirdiği
niteliklere sahip olması ekiplerin oluşturulmasında dikkate alınması
gereken kritik iki unsurdur. Bu iki unsurun birbiriyle çeliştiği durumlar
şöyle özetlenebilir: i) Bir çalışan acil durum ekiplerinde görev yapmayı
çok arzu ettiği halde çalışanın fiziki özellikleri müdahale çalışmalarına
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katılması için uygun olmayabilir. Fiziki özelliklere sahip olma gereksinimi
yeterli sayıda çalışanın uygun fiziki özelliklere sahip olmadığı durumlarda
doğal olarak düşecektir. Bu durumda karar verici aranan fiziki
özelliklerden en az sapma ile ekipleri oluşturmak zorunda kalır. ii) Bir
çalışan spesifik olarak acil durum ekiplerinden birinde görev yapmayı çok
arzu ettiği halde fiziki özellikleri, sertifikaları, eğitim geçmişi nedeniyle o
ekip için uygun olmayabilir veya tercih etmediği farklı bir birim için daha
uygun olabilir. Çalışanın sahip olduğu nitelikler çerçevesinde ekip
tercihlerinden bağımsız olarak karar verici çalışanın hangi ekibe ne kadar
uygun olduğu noktasında tercihte bulunabilir. Çalışanların ve karar
vericinin tercihlerinin çelişmesi durumunda uzlaşık bir yaklaşımla acil
durum ekipleri oluşturulur. Bunların yanı sıra çalışanlar ekiplerde yer
almak için isteksiz olabilir. Bu durumda ise karar verici kendi tercihlerine
dayalı olarak çalışan-ekip eşleştirmesini gerçekleştirmek zorundadır.
Bahsedilen dinamikler dikkate alınmadan oluşturulan ekipler acil
durumlarda kendilerinden bekleneni yerine getiremeyebilirler. Buna bağlı
olumsuz sonuçlar düşünüldüğünde ekiplerin nasıl oluşturulacağı karar
vericiler açısından üstesinden gelinmesi gereken kritik bir karardır.
Karar vericilerin yüzleştiği bu problem literatürde personel takım atama
problemi olarak ele alınmaktadır (Pentico, 2007). Pek çok araştırmacı acil
durumlarda yönetim biliminden yararlanmanın önemini ve gerekliliğini
tartışmaktadır (Altay ve Green, 2006; Green ve Kolesar, 2004; Simpson ve
Hancock, 2009). Ancak doğrudan acil durumlara yönelik ekip planlama
çalışmaları oldukça kısıtlıdır. Markov ve Varone (2013) acil durumun
niteliğine ve gereken yeteneklere göre acil durum ekiplerinin stokastik bir
şekilde planlanmasını sağlayan matematiksel model önermiştir. Çalışmada
hem acil durumların hem de müdahale edecek ekiplerdeki çalışanların
varlığındaki belirsizlik ön plana çıkmaktadır. Ekiplerdeki görevli
çalışanların devamsızlığı nedeniyle yerine geçecek olan çalışanın
yetersizliği çalışmada ele alınan önemli bir husustur. Farklı alanlardaki
personel takım atama örneklerinden bazıları şöyledir. Saraç ve Özçelik
(2013) öğrencilerin proje grupları oluştururken arkadaşlık ilişkilerinin
yüksek, yetenek dengesi açısından dengesiz grupların oluşmasını
engellemek için öğrenci proje atama problemine matematiksel model
önermiştir. Benzer şekilde Çavdur ve diğerleri (2019) öğrenci proje
problemine hedef programlama yaklaşımıyla çözüm aramıştır. Lisans
bitirme çalışmaları için projelere en uygun öğrenci ekiplerin belirlenmesini
sağlamışlardır. Literatürde öğrencileri projelere atama çalışmaları yoğun
olsa da farklı alanlarda uygulamaları da mevcuttur. Bengtsson ve diğerleri
(2007) demiryolu endüstrisi için mürettebat çiftleri belirleme problemine
matematiksel modelleme ile çözüm aramıştır. Sandhu ve Diego (2007) da
havayolu endüstrisi için mürettebat ekipleri belirleme problemini
matematiksel modelleme ile ele almıştır.
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Bu çalışmada bir iş yerindeki çalışanlardan söndürme, kurtarma,
koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması için matematiksel model
önerilmektedir. Önerilen model iki noktada benzerlerinden ayrışmaktadır:
i) Çalışanların ekip tercihleri ve çalışanların karar verici tarafından
belirlenen ekiplere uygunluğunu dikkate almaktadır. ii) Ekipleri oluşturan
çalışanların sahip olması gereken yaş, kilo boy gibi fiziki özellikler dikkate
alınmaktadır. Karar vericinin farklı ekipleri oluştururken farklı senaryolar
deneyebilmesi ve ilgili senaryoların sonuçlarını analiz edebilmesi için
model çok amaçlı olarak tasarlanmıştır. Amaçlar birbirlerine denge
parametresiyle bağlanarak farklı senaryoların kolaylıkla uygulanabilmesi
sağlanmıştır.
2. Problem Tanımı ve Formülasyonu
Bir iş yerinde 𝑃 adet çalışan arasından 𝐸 adet acil durum ekibine K adet
kriter ve çalışanın ekip tercihi (𝛾𝑝𝑒 ), çalışanın ekibe uygunluk düzeyi (𝜋𝑝𝑘 )
gözetilerek 𝜃𝑒 kadar çalışan atanacaktır. Her bir kriterde ekiplere atanan
çalışanların performans (𝛿𝑝𝑘 ) ortalamasının mümkün olduğunca 𝜔𝑒𝑘
hedef değerlerine yakın olması istenmektedir.
Çalışanın ekip tercihi (𝛾𝑝𝑒 ) belirlenirken her bir çalışandan görev
yapmak istediği ekipleri sıralaması istenir. İlk tercih ekip sayısı kadar puan
alırken son tercih 1 puan alır. Arada kalan tercihler azalan şekilde
puanlanır. Çalışanın ekibe uygunluk düzeyi (𝜋𝑝𝑘 ) belirlenirken karar
vericiden bir çalışanın ekiplere uygunluk düzeyini sıralaması istenir ve
benzer şekilde tercih puanına dönüştürülür. Her bir ekibin her kriterindeki
hedef değerleri (𝜔𝑒𝑘 ) karar verici tarafından belirlenebileceği gibi resmi
kurumlar tarafından dikkate alınan değerlerde benimsenebilir. Her ekibe
atanması gereken minimum çalışan sayısı (𝜃𝑒 ) ilgili yönetmeliklerce
tanımlanmıştır.
Karar verici çalışan-ekip eşleşmesini (𝑥𝑝𝑒 ) temel üç amacın farklı
oranlarda kararı etkileyebilmesini sağlayarak gerçekleştirebilir. Karar
vericinin temel amaçları şunlardır; i) sadece çalışan tercihlerini dikkate
almak (amaç 1), ii) sadece çalışanın ekibe uygunluk düzeyini dikkate
almak (amaç 2) , ve iii) sadece hedeflerden sapmaları (yukarı yönlü sapma
−
+
𝑑𝑒𝑘
, aşağı yönlü sapma 𝑑𝑒𝑘
) minimize etmek (amaç 3). Amaçların
kesiştirilebilmesi için her birinin aynı ölçekte ifade edilmesi gerekir. Bu
çerçevede amaç 1

(∑𝑝∈𝑃 ∑𝑒∈𝐸 𝛾𝑝𝑒∗𝑥𝑝𝑒 )
∑𝑒∈𝐸 𝜃𝑒 ∗|𝐸|

şeklinde formülize edilerek

çalışanların eşleşmeden memnuniyeti oranı olarak ifade edilir. Benzer
şekilde amaç 2

(∑𝑝∈𝑃 ∑𝑒∈𝐸 𝜋𝑝𝑒 ∗𝑥𝑝𝑒 )
∑𝑒∈𝐸 𝜃𝑒 ∗|𝐸|

şeklinde formülize edilerek karar

vericinin eşleşmeden memnuniyet oranı olarak ifade edilir. Amaç 3 ise
−
−
+𝑑𝑒𝑘
)/𝜔𝑒𝑘 )
(∑𝑒∈𝐸 ∑𝑘∈𝐾(𝑑𝑒𝑘

|𝐸|∗|𝐾|

şeklinde formülize edildiğinde eşleşmenin
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hedeflerden oran olarak ne kadar saptığını ifade eder. Belirtilen
dönüşümlerle her bir amaç [0,1] arasında değer alacak şekilde bir araya
getirilebilecek durumdadır. Karar verici [0,1] arasında değer verebildiği 𝛽
ve 𝑎 denge prametreleriyle amaçların kararı etkileme oranını ayarlayabilir.
𝛽 parametresi amaç 3 ile diğer amaçlar arasındaki dengeyi sağlarken 𝑎
parametresi amaç 1 ve amaç 2 arasındaki dengeyi sağlar.
Önerilen
modelin
gösterilmektedir.

matematiksel

formülasyonu

aşağıda

Tanımlar
Kümeler ve İndisler
Çalışan, 𝑃: {𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃|𝑃| }
𝑝∈𝑃
Kriterler, 𝐾: {𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾|𝐾| }
𝑘∈𝐾
Ekipler, 𝐸: {𝐸1 , 𝐸2 , … , 𝐸|𝐸| }
𝑒∈𝐸
Parametreler
Ekip 𝑒 ye atanacak çalışan sayısı
𝜃𝑒
𝜔𝑒𝑘
𝛿𝑝𝑘
𝛾𝑝𝑒

Ekip 𝑒’nin kriter 𝑘’deki hedef değeri

Çalışan 𝑝’nin kriter 𝑘’deki performansı
Çalışan 𝑝’nin ekip 𝑒’yi tercih etme düzeyi
Karar vericiye göre çalışan 𝑝’nin ekip 𝑒’ye uygunluk
𝜋𝑝𝑘
düzeyi
Karar verici ve çalışan arasındaki denge parametresi
𝛼
Hedeflerdan sapma ile karar verici ve çalışan
𝛽
arasındaki denge parametresi
Karar Değişkenleri
𝑥𝑝𝑒
Çalışan 𝑝’nin ekip 𝑒'ye atanıp atanmadığını gösterir.
−
Ekip 𝑒’nin kriter 𝑘’de hedefi aşan kısmı
𝑑
𝑒𝑘
+
𝑑𝑒𝑘

Ekip 𝑒’nin kriter 𝑘’de hedefin altında kalan kısmı

Amaç Fonksiyonu
(∑𝑝∈𝑃 ∑𝑒∈𝐸 𝛾𝑝𝑒 ∗ 𝑥𝑝𝑒 )
+
∑𝑒∈𝐸 𝜃𝑒 ∗ |𝐸 |
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 𝛽 ∗
+
(∑𝑝∈𝑃 ∑𝑒∈𝐸 𝜋𝑝𝑒 ∗ 𝑥𝑝𝑒 )
(1 − 𝑎) ∗
∑𝑒∈𝐸 𝜃𝑒 ∗ |𝐸|
(
)
−
−
(∑𝑒∈𝐸 ∑𝑘∈𝐾(𝑑𝑒𝑘
+ 𝑑𝑒𝑘
)/𝜔𝑒𝑘 )
(1 − 𝛽) ∗ (−1 ∗
)
|𝐸| ∗ |𝐾|
𝑎∗

63

(1)

Kısıtlar
∑ 𝑥𝑝𝑒 ≤ 1

∀𝑝∈𝑃

(2)

∀𝑒∈𝐸

(3)

∀ 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑘 ∈ 𝐾

(4)

𝑒∈𝐸

∑ 𝑥𝑝𝑒 = 𝜃𝑒
𝑝∈𝑃

∑𝑝∈𝑃 𝛿𝑝𝑘 ∗ 𝑥𝑝𝑒
𝜃𝑒

−
+
− 𝑑𝑒𝑘
+ 𝑑𝑒𝑘
= 𝜔𝑒𝑘

Amaç fonksiyonu (1) 𝑎 ve 𝛽 parametreleriyle amaçlar arasında değiş
tokuşa izin verir. 𝛽 parametresi 1 olduğunda amaç 3 göz ardı edilir, sadece
amaç 1 ve 2 karara etki eder. 0 olduğunda ise tam tersi geçerlidir. 𝑎
parametresinin 𝛽 > 0 koşulunda aktif olacağı unutulmamalıdır. 𝑎
parametresi 1 olduğunda amaç 1 kararı etkileyebiliyorken amaç 2
etkilemez. 0 olduğunda ise tam tersi geçerlidir. 𝑎 ve 𝛽 parametrelerinin
alacağı ara değerler ile amaçların farklı oranlarda karara etki etmesi
sağlanır.
Kısıt (2) her çalışanın en fazla bir ekibe atanabilmesini sağlar. Kısıt (3)
her ekibe gerektiği kadar çalışanın atandığından emin olur. Kısıt (4) her
ekibin her kriterdeki ortalamasının hedef değerden sapmasının
−
hesaplanmasını sağlar. Atama işlemi sonrasında 𝑑𝑒𝑘
değişkenin değer
alması 𝑒 ekibine atanan çalışanların 𝑘 kriteri ortalamasının hedefin üstünde
+
olduğunu, 𝑑𝑒𝑘
değişkenin değer alması ise hedefin altında olduğunu
gösterir.
2.1. Sayısal Deney
Çalışmada önerilen modelin davranışı hipotetik bir veri seti üzerinde
test edilmiştir. Test veri seti 30 çalışanı, 4 farklı acil durum ekibini ve 3
atama kriterini kapsar. Her bir çalışanın kriterlerdeki performansı, ekiplere
yönelik tercihi ve karar vericiye göre çalışanın ekibe uygunluk düzeyi
Tablo 1’de sunulmaktadır. Tablo 2 veri setinin devamı niteliğinde olup
ekiplerin eleman sayılarını ve kriter bazında ortalama hedeflerini
göstermektedir.
Tablo 1. Test Veri Seti
Çalışan Ekip Tercihi

Kriterler
P1

Yaş
23

Kilo (kg)
60

Boy (cm)
172

Sö.
3

64

Ku.
1

Ko.
4

İl.
2

Çalışanın Ekibe
Uygunluğu
Sö. Ku. Ko. İl.
2
4
3
1

Kriterler

Çalışan Ekip Tercihi

Yaş Kilo (kg) Boy (cm) Sö. Ku. Ko. İl.
P2
64
109
185
4
3
1
2
P3
41
97
178
1
4
3
2
P4
54
90
163
3
4
2
1
P5
62
106
150
3
4
1
2
P6
27
92
178
4
1
3
2
P7
24
98
162
4
1
2
3
P8
36
77
172
1
2
4
3
P9
28
75
188
1
3
2
4
P10
25
57
190
2
4
1
3
P11
43
89
181
1
2
3
4
P12
38
84
167
2
3
1
4
P13
23
86
172
4
3
2
1
P14
50
64
162
4
3
1
2
P15
39
61
174
1
3
2
4
P16
40
75
186
2
3
1
4
P17
65
62
170
2
3
4
1
P18
48
68
155
1
2
4
3
P19
25
90
162
1
2
3
4
P20
44
46
180
3
2
1
4
P21
31
110
153
3
2
4
1
P22
48
104
158
3
4
1
2
P23
64
61
153
1
4
2
3
P24
46
109
184
3
2
4
1
P25
47
46
154
4
3
2
1
P26
22
85
165
3
4
1
2
P27
22
86
190
2
4
3
1
P28
37
92
180
4
3
2
1
P29
35
95
177
3
2
4
1
P30
36
97
170
4
3
1
2
Ort. 39,6
82,4
171,0
Sö.: Söndürme, Ku.: Kurtarma, Ko.: Koruma, İl.: İlk yardım

Çalışanın Ekibe
Uygunluğu
Sö. Ku. Ko. İl.
4
3
2
1
3
2
4
1
4
3
1
2
1
4
3
2
3
4
1
2
2
3
1
4
3
1
4
2
1
2
4
3
3
1
2
4
2
1
4
3
1
4
2
3
2
3
4
1
1
2
3
4
4
1
2
3
1
2
4
3
2
4
1
3
2
4
1
3
3
1
4
2
2
3
4
1
1
4
3
2
3
2
1
4
1
2
4
3
4
1
2
3
3
1
2
4
1
4
2
3
2
3
1
4
3
4
1
2
2
1
3
4
3
2
1
4

Tablo 2. Ekiplerin Eleman Sayıları ve Kriter Hedefleri
Ekip
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım

Sayı
3
3
3
3

Yaş
30
30
30
30

Kilo
64
64
64
64

Boy
164
164
164
164

2.2. Modelin Test Edilmesi
Modelin davranışını test etmek için parametreler amaçlar arasında
denge oluşturacak şekilde 𝑎 = 0,5 ve 𝑏 = 0,5 olarak belirlenmiştir. Test
ve diğer analizler Python/Gurobi modelleme ortamında 3,5 GHz i5-8250U
işlemci ve 12 GB RAM’e sahip bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Test
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sonuçları aşağıdaki tablolarda incelenebilir. Tablo 3 personel ekip atama
kararını, Tablo 4 ekip ortalamasının hedeflerden yüzde sapmasını, Tablo 5
ise atama işleminin performans göstergelerini göstermektedir.
Tablo 3. Çalışan-Ekip Atama Kararı
𝒙𝒑𝒆
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30

Söndürme
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Çalışan Ekip Atama Kararı
Kurtarma Koruma İlk Yardım
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tablo 4. Hedeflerden Yüzde Sapmalar
𝒅−
𝒆𝒌
Yas
Kilo
Boy
𝒅+
𝒆𝒌
Yas
Kilo
Boy

Hedeflerden Yüzde Sapmalar
Söndürme Kurtarma Koruma İlk Yardım
7,78%
2,22%
0,00%
2,22%
16,67%
24,48%
18,23%
0,52%
2,44%
3,66%
2,85%
12,20%
Söndürme Kurtarma Koruma İlk Yardım
0,00%
0,00%
6,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Tablo 5. Atama İşleminin Ekip Bazında Çalışan ve Karar Verici
Memnuniyet Düzeyi
Çalışan
Karar Verici

Söndürme
%100
%66

Kurtarma
%83
%91

Koruma
%91
%91

İlk Yardım
%91
%83

Tablo 3 incelendiğinde söndürme ekibine P6, P13 ve P25, kurtarma
ekibine P18, P26 ve P27, koruma ekibine P1, P8 ve P19 ve ilk yardım
ekibine P9, P10 ve P15 atandığı görülmektedir. Her çalışan en fazla bir
ekibe atanmıştır ve her ekip gerektiği kadar çalışana sahiptir. Atama
sonuçları Tablo 1’deki tercihler dikkate alınarak incelendiğinde 𝑎 = 0,5
olmasının etkileri gözlemlenebilmektedir. Örneğin P9 ve P10 ilk yardım
ekibine atanmıştır. Çalışan tercihleri ve ekibe uygunluk düzeyleri
incelendiğinde birbirinin tersi şeklinde puana sahip olduğu görülür. 𝑎 =
1,0 veya 𝑎 = 0,0 iken sadece birinin atanması memnuniyet oranını
yükseltecek iken 𝑎 = 0,5 olması durumunda her ikisi de aynı katkıyı
sağlayabilmiştir.
Tablo 4 incelendiğinde atama işlemi sonrasında tüm ekiplerin kriter
bazındaki hedeflerin üstünde kalındığı görülmektedir. Bu sonuç
çalışanların kriter ortalaması dikkate alındığında normaldir. Ortalamalar
hedef değerlerin üstündedir. Model mümkün olan en az sapma ile ekipleri
oluşturmaya çalışmıştır. Koruma ekibi yaş kriterinde hedef değerlerin
altında bir ortalama yakalamıştır. Ekibe atanan üç çalışandan ikisinin yaş
değeri hedefin altındadır.
Tablo 5 incelendiğinde amaç 1 ve 2 arasında dengenin sağlandığı
görülmektedir. Her iki amaçta da memnuniyet oranı yüksektir. Test
sonuçlarına göre model istenildiği gibi davranmaktadır.
2.3. Senaryolar
Modelin farklı karar ortamlarına adaptasyon yeteneği çeşitli 𝑎 ve 𝑏
parametreleriyle oluşturulan senaryolarla gösterilmiştir. Her senaryonun
açıklaması ve parametre değerleri Tablo 6’da gösterilmektedir. Tablo 7 ve
Tablo 8 senaryoların atama göstergelerini kapsar. Tablo 7 her senaryoda
gerçekleştirilen atama işleminin çalışan ve karar verici memnuniyet
düzeyini gösterirken Tablo 9 hedeflerden yüzdelik sapmayı
−
+
göstermektedir. Hedeflerden sapmalar 𝑑𝑒𝑘
ve 𝑑𝑒𝑘
olmak üzere iki
değişkenle ifade edilir. Matematiksel formülasyondaki 4 nolu kısıt
herhangi bir atama işleminde sapma değişkenlerinin her ikisinin birden
−
değer almasını engeller. Sonuçların etkin raporlanabilmesi için 𝑑𝑒𝑘
değeri
+
mavi, 𝑑𝑒𝑘 değeri kırmızı renk ile sunulmuştur.
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Tablo 6. Senaryo Parametreleri ve Açıklamaları
Senaryolar

𝑎

𝑏

S1

0,0

S2

0,0

0,5

S3

0,5

0,5

S4

1,0

0,5

S5

0,0

1,0

S6

0,5

1,0

S7

1,0

1,0

Açıklama
Çalışan ve karar verici tercihlerini dikkate almaz. Sadece
hedeflerden sapmalara odaklanır.
Çalışan tercihlerini göz ardı eder. Karar verici tercihlerine
ağırlık vererek hedeflerden sapmalara odaklanır.
Tüm amaçları dengeler.
Karar verici tercihlerini göz ardı eder. Çalışan tercihlerine
ağırlık vererek hedeflerden sapmalara odaklanır.
Çalışan tercihlerini göz ardı eder. Hedeflerden sapmalara
ağırlık vererek karar verici tercihlerini sağlamaya odaklanır.
Hedeflerden sapmalara ağırlık vererek çalışan ve karar verici
tercihlerini dengelemeye odaklanır.
Karar verici tercihlerini göz ardı eder. Hedeflerden
sapmalara ağırlık vererek çalışan tercihlerini sağlamaya
odaklanır.

Tablo 7. Senaryoların Ekip Bazında Çalışan ve Karar Verici Memnuniyet
Düzeyi
Senaryolar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Sö.
%58
%33
%100
%100
%83
%92
%100

Çalışan
Ku.
Ko.
%92
%50
%58
%42
%83
%92
%100 %100
%75
%58
%100
%92
%100 %100

İl.
%75
%42
%92
%100
%50
%83
%100

Sö.
%58
%83
%67
%58
%100
%92
%75

Karar Verici
Ku.
Ko.
%67
%83
%100 %100
%92
%92
%58
%67
%100 %100
%92
%92
%67
%67

Tablo 8. Senaryoların Hedeflerden Yüzde Sapmaları
S1
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım
S2
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım
S3
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım
S4
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım
S5

Yaş
%2,22
%1,11
%0,00
%7,78
Yaş
%1,11
%3,33
%5,56
%3,33
Yaş
%7,78
%2,22
%6,67
%2,22
Yaş
%4,44
%23,33
%18,89
%7,78
Yaş
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Kilo
%2,08
%13,02
%15,63
%16,15
Kilo
%8,33
%10,94
%7,81
%19,79
Kilo
%16,67
%24,48
%18,23
%0,52
Kilo
%19,79
%5,73
%6,77
%9,90
Kilo

Boy
%4,47
%3,46
%8,54
%3,05
Boy
%6,91
%0,00
%9,76
%2,85
Boy
%2,44
%3,66
%2,85
%12,20
Boy
%0,81
%3,25
%1,42
%7,72
Boy

İl.
%92
%100
%83
%50
%100
%92
%50

Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım
S6
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım
S7
Söndürme
Kurtarma
Koruma
İlk Yardım

%82,22
%44,44
%22,22
%18,89
Yaş
%62,22
%17,78
%20,00
%2,22
Yaş
%37,78
%67,78
%24,44
%7,78

%60,42
%60,42
%21,35
%25,52
Kilo
%64,06
%44,27
%47,92
%27,08
Kilo
%58,33
%59,90
%63,54
%9,90

%8,13
%1,83
%5,69
%1,22
Boy
%9,55
%2,64
%2,24
%8,33
Boy
%5,08
%1,22
%4,47
%7,72

Senaryo sonuçları Tablo 6’da ifade edilen açıklamalar dikkate alınarak
incelendiğinde ilgili karar ortamına uygun bir şekilde atama işleminin
gerçekleştiği görülür. Örneğin S1 senaryosunun sadece hedeflerden
sapmayı dikkate aldığı için tüm senaryolar arasında en düşük sapmaya
sahip olması beklenir. Tablo 9’a göre S1 en düşük sapmaya sahip
senaryodur.
Tablo 9. Senaryoların Hedeflerden Sapma Ortalamaları
S1
%6,46

S2
%6,64

S3
%8,33

S4
%9,15

S5
%29,36

S6
%25,69

S7
%29,00

Başka bir örnek olarak S5, S6 ve S7 senaryoları bir seri olarak
incelenebilir. Her üç senaryoda tüm amaçlar aktiftir ve sırasıyla karar
verici tercihleri, hedeflerden sapmalar ve çalışan tercihleri öncelikli
amaçlardır. S5 performans ölçütleri incelendiğinde karar verici
memnuniyet düzeyinin tüm ekipler için %100 olduğu görülür. S7’de ise
durum tam tersidir. S6’nın yorumlanabilmesi için Tablo 7 ve 9 beraber
incelenmelidir. Bu senaryoda çalışan ve karar verici memnuniyet düzeyi
dengelenirken hedeflerden sapma ortalamaları S5 ve S7’ye göre daha
düşüktür.
Benzer bir yaklaşımla S2, S3 ve S4 senaryoları da yorumlanabilir. S2
ile S5 ve S4 ile S7 senaryoları çalışan ve karar verici memnuniyet düzeyi
olarak karşılaştırıldığında sonuçların oldukça yakın olduğu gözlemlenir.
Ancak hedeflerden sapma açısından karşılaştırıldığında dikkate değer bir
fark gözlemlenmektedir. S2, S3 ve S4 senaryoları S5, S6 ve S7
senaryolarına göre daha düşük hedeflerden sapma sağlamaktadır. Ancak
S2 ve S4 senaryolarında amaçlardan sadece 2 tanesinin aktif olduğu
unutulmamalıdır.
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3. Sonuç
İş yerlerinde oluşturulması zorunlu olan acil durum ekipleri, mevcut
tehlike ve risklerin muhtemel zararlarından korunma, kazaları önleme, afet
ve acil durumların en kısa sürede ve en az etkiyle atlatılarak rutin çalışma
düzenine geçişi sağlamada kritik önem taşır. Mevzuatta hangi tür
işletmelerde kaç kişilik ekiplerin oluşturulması gerektiği, bu ekiplerin
görev ve sorumlulukları gibi bilgilere yer verilmesine rağmen nasıl
oluşturulacağına dair bir yönerge/iş akışı vb. bulunmamaktadır. Hangi
çalışanın hangi ekipte görevlendirileceği kararı, ekibin başarısını etkileyen
kritik bir karardır ve bu kararın bilimsel bir yöntemle verilmesi gerekir. Bu
kapsamda bu çalışmada acil durum ekiplerinin oluşturulması için farklı
karar ortamlarına adapte edilebilen çok amaçlı matematiksel model
önerilmiştir.
Test sonuçlarına göre model, istenildiği gibi davranmaktadır. Modelin
farklı karar ortamlarına adaptasyon yeteneği 7 senaryoda incelenmiştir.
Senaryo sonuçlarına göre ekiplere personel atama işlemi, ilgili karar
ortamlarına uygun bir şekilde gerçekleşmektedir. Acil durum ekiplerinin
oluşturulmasında karar verici yanlılığını minimize eden, çalışanların
ekiplere yönelik tercihlerinin atama sürecine dâhil edilmesine izin veren,
çalışanların ekiplere uygunluğunun dikkate alınmasına olanak tanıyan ve
esnekliği ve kullanım kolaylığı sayesinde farklı iş yerlerinde rahatlıkla
kullanılabilecek bu model karar vericilere yönetsel açıdan bir rehber
olabilir. İlgili gelecek araştırmalara ekipler arası rotasyon optimizasyonu,
acil durum ekiplerinin eğitim planlaması ve ekiplere yedek çalışan ataması
problemleri konu olarak önerilebilir.

70

Kaynakça
Altay, N. ve Green, W. G. (2006). OR/MS research in disaster operations
management. European Journal of Operational Research, 175(1), 475–
493. doi:10.1016/J.EJOR.2005.05.016
Amann, J. (2013). Planning for Workplace Emergencies. Professional
Safety,
58(1),
28–29.
https://www.proquest.com/scholarlyjournals/planning-workplace-emergencies/docview/1287595509/se2?accountid=86200 adresinden erişildi.
Bengtsson, L., Galia, R., Gustafsson, T., Hjorring, C. ve Kohl, N. (2007).
Railway crew pairing optimization. Lecture Notes in Computer Science
(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture
Notes in Bioinformatics), 4359 LNCS, 126–144. doi:10.1007/978-3540-74247-0_6/COVER
Çavdur, F., Sebatlı, A. ve Küçük, M. K. (2019). Öğrenci-proje takımı
oluşturma problemi için grup-karar verme ve hedef programlama
temelli çözüm yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 34(1), 505–522. doi:10.17341/GAZIMMFD.416511
Drabek, T. E. (1985). Managing the Emergency Response. Public
Administration Review, 45, 85. doi:10.2307/3135002
Green, L. V. ve Kolesar, P. J. (2004). Improving Emergency
Responsiveness with Management Science. Management Science,
50(8), 1001–1014. doi:10.1287/MNSC.1040.0253
İzmirli, M. K., Olcay, Z. F. ve Sakallı, A. E. (2021). İş Sağlığı Ve
Güvenliği Kanunu Ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik Kapsamında İşverenin Yükümlülüğü. European Journal of
Science
and
Technology,
(23),
810–816.
doi:10.31590/EJOSAT.907275
Kapucu, N. (2008). Collaborative emergency management: better
community organising, better public preparedness and response.
Disasters, 32(2), 239–262. doi:10.1111/J.1467-7717.2008.01037.X
Markov, I. ve Varone, S. (2013). Management of emergency response
teams under stochastic demands. ICORES 2013 - Proceedings of the
2nd International Conference on Operations Research and Enterprise
Systems, 159–167. doi:10.5220/0004196001590167
Pentico, D. W. (2007). Assignment problems: A golden anniversary
survey. European Journal of Operational Research, 176(2), 774–793.
doi:10.1016/j.ejor.2005.09.014

71

Perry, R. W. ve Lindell, M. K. (2003). Preparedness for Emergency
Response: Guidelines for the Emergency Planning Process. Disasters,
27(4), 336–350. doi:10.1111/J.0361-3666.2003.00237.X
Sandhu, R. ve Diego, K. (2007). Integrated Airline Fleeting and CrewPairing Decisions. Operations Research, 55(3), 439–456.
Saraç, T. ve Özçelik, F. (2013). Ders Proje Gruplarının Oluşturulması İçin
Bir Matematiksel Model. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 24(1), 2–11.
Schouten, R., Callahan, M. V. ve Bryant, S. (2004). Community response
to disaster: The role of the workplace. Harvard Review of Psychiatry,
12(4), 229–237. doi:10.1080/10673220490509624
Simpson, N. C. ve Hancock, P. G. (2009). Fifty Years of Operational
Research and Emergency Response. The Journal of the Operational
Research Society, 60, s126–s139.
T.C. Resmi Gazete. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 52 İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu (2012).
T.C. Resmi Gazete. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik.
Resmi
Gazete
(2013).
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18493&m
evzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
adresinden erişildi.

72

BÖLÜM V
HATAY-REYHANLI YENİŞEHİR GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ
PROJESİ VE UYGULAMA SÜRECİ
Dr. Kayhan KAPLAN
Bilgi Üniversitesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü
Hatay-Altınözü Belediyesi
kayhankaplan@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-0652-8706
1.

Giriş

Kamusal mekânlar herkesin ortaklaşa sahip olduğu, toplumun
günlük yaşantısında ya da dönemsel olarak (festival, bayram vb.) bazı
aktiviteleri (tören, kutlama, gösteri vb.) gerçekleştirdikleri, toplumu
birbirine bağlayan ortak bir zemin olarak nitelendirilebilir (Erdönmez
& Akı, 2005). Açık kamusal mekânlar ise, yerleşimin sınırları içinde
topluma, doğrudan ya da dolaylı olarak çevresel, sosyal ve ekonomik
faydalar sağlayan ya da sağlama potansiyeli bulunan, çoğunlukla kapalı
mekân içermeyen yerlerdir. Açık kamusal alan kapsamındaki parklar
ve bahçeler ise doğal özelliklere, peyzaj öğelerine hatta sanat objelerine
sahip yeşil alan türlerinden biridir. Kamusal yeşil alanlar toplumlara
demokratik, sosyal ve ekonomik yararlar ve sağlık ve ekolojik
sürdürülebilirlik alanlarında katkılar sağlar.
Amerika ve Avrupa’da hizmete açılan parklara karşın ülkemizde
kent parklarının tarihçesi yüzyıllar öncesine uzanmamaktadır. Bu
durumun temelinde Batı’da olduğu gibi bir sanayileşme ve
kentleşmenin olmadığı söylenebilir(Önal & Sağır, 2018). Buna karşın
ülkemiz park ve bahçelerinin ilk örnekleri Millet Bahçeleri olarak
gösterilebilir. Millet bahçeleri, diğer isimleriyle memleket veya
belediye bahçelerinin ilk örnekleri 1860’lı yıllarda İstanbul’da
yapılmıştır. Millet bahçeleri, dönemin siyasi, sosyal, iktisadi koşulları
ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış, kolektif bir fonksiyona
sahip en önemli kamusal mekânlardır. Nitekim millet bahçelerini diğer
kamusal mekânlardan daha önemli kılan özelliği tek başına birden çok
amaca hizmet etmiş olmasıdır. Millet bahçelerinde düzenlenen
etkinlikler söz konusu olduğunda, bu alanların sadece gezme ve açık
havada dinlenme amacıyla değil, aynı zamanda birçoğunun temelinde
yardım ve hayır amacı bulunan faaliyetler için de kullanıldığı görülür
(Birol, 2019). 1800’lü yılların son çeyreğinde yapılan yardım ve hayır
işlerinin yeni adresi millet bahçeleri olmuştur. Bu şekilde geçmişten
beri yapılan hayır ve yardım işlerinin şekli de değişmiştir. Önceden
sadece dini mekânlarda yapılan yardımlaşma Tanzimat Dönemi ile yeni
bir boyut kazanmıştır. Yapılması planlanan yardımlaşma işinin içine
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eğlencenin de girmesiyle, mekân da değişmiştir. Bunun dışında, millet
bahçelerinin siyasi amaçlar için de bu alanlardan yararlanılmıştır.
Yabancı devletlerden gelen önemli kişiler bu bahçelerde ağırlanıp
misafir edilmişler, konser, tiyatro oyunları, müzik dinletileri, bale
gösterileri, balolar, çekilişler, yarışmalar vb. çok sayıda etkinlik millet
bahçelerinde gerçekleşmiştir(Ercan, 2018).
Osmanlı döneminde birçok faaliyete ev sahipliği yapan Millet
Bahçeleri, günümüz modern anlayışı çerçevesinde de devlet politikaları
içerisinde yer bulmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan
“On Birinci Kalkınma Planı” Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
18 Temmuz 2019 tarihinde kabul edilmiş ve 23 Temmuz 2019 tarih
30840 sayılı resmî gazetede yayımlanmıştır. Kalkınma planının
2.4.2.Şehirleşme bendinin, “Politika ve Şehirleşme” alt başlığı altında
676 ve 676.1 maddelerinde “Millet Bahçeleri” kavramına yer verilerek
“Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim
değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak
ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır. Şehirlerimizde sağlıklı yaşam
alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini
yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına
kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanıyla
yürütülecektir” ifadeleriyle halkın kullanımına sunulacak park ve
bahçelerin arttırılmasına ve daha fazla nitelik kazanmasına dair önemli
bir adım atılmasına imkan tanınmıştır (Resmi Gazete, 2019).
1.1 Mülteciler ve Reyhanlı
Türkiye’nin güneyinde, Hatay iline bağlı bir ilçe merkezi olan
Reyhanlı, Suriye sınırı en uzun yerleşim yerlerindendir. İlçe nüfusu
Suriye iç savaşı nedeniyle başlayan göç hareketlerine kadar durağan bir
artış göstermiştir. Son yıllarda Türkiye tarihteki en büyük göç
hareketlerine maruz kalmış ve çok sayıda mülteciye ev sahipliği
yapmak zorunda kalmıştır. 18 Mayıs 2022 tarihinde Göç İdaresi Uyum
ve İletişim Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada geçici koruma
altındaki Suriyelilerle birlikte Türkiye’de 5 milyon 506 bin 304 yabancı
uyruklu kişi olduğu belirtilmiştir. Bu durum Türkiye'yi dünyada en çok
mülteciye ev sahipliği yapan ülke yapmaktadır(Göç İdarisi, 2019).
Akrabalık ve kültürel bağlar ayrıca coğrafi yakınlığın da etkisiyle
Hatay ili en fazla Suriyeli misafir ağırlayan iller arasında yer almıştır.
Yaklaşık 400.000 Suriyeli ile Türkiye’deki Suriyeli misafirlerin
yaklaşık %15’lik bölümü Hatay ilinde misafir edilmektedir. Suriyeli
sığınmacıların ilçelere göre dağılımı incelendiğinde ise Reyhanlı ilçesi
ön plana çıkmaktadır. Reyhanlı Türk Vatandaşlarının nüfusu 90.758
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kişi (2015) iken Suriyeli mültecilerin sayısı 114.555 kişiye
yükselmiştir(ITSO, 2018). Suriyeli mültecilerin Reyhanlı İlçesinde
kalıcı olmalarının nedenlerinin başında; akrabalık ilişkileri, dil birliği
yakınlık gibi faktörler önem taşımaktadır.
Çok kısa zamandaki bu hızlı nüfus artışı Reyhanlı İlçesi ekonomik
sosyal ve kültürel yönden çok etkilemiştir. Özellikle Altyapıya bağlı
hizmetler olmak üzere kentin fiziksel yapısını da baskı altına almıştır.
İçme suyu, kanalizasyon, çöp ve atık madde gibi hizmetlerin yanında
kentsel toplu kullanım alanların taşıma kapasitelerinde de olumsuzlara
neden olmuştur.
Türkiye genelinde ve Reyhanlı özelinde bu yerleşik mülteci hacmi
ile entegrasyon konusu da giderek daha önemli bir konu haline
gelmiştir. İnsanların bir arada yaşamalarına ve iletişimlerinin
artırılmasını sağlayan en önemli alanlardan birisi kamusal açık ve yeşil
alanlardır. Bu nedenlerden dolayı gerek ihtiyaç duyulan yeşil alan
miktarının artırılmasını sağlamak gerekse mülteci entegrasyonuna katkı
sağlaması açısından Reyhanlı için yapılacak bir Millet bahçesi çok
önem taşımaktadır.
2.

Hatay-Reyhanlı Yenişehir Gölü Millet Bahçesi

Ülkemizin her ilinde olduğu gibi Hatay’da 2020 yılından itibaren
Millet Bahçesi yapımı için çalışmalara başlanılmıştır. Bu bağlamda her
İlçeye bir Millet Bahçesi hedeflenerek Reyhanlı için Yenişehir göl
çevresinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Gerçekten de Tarihi ve
kültürel bir geçmişi olması, suya bağlı rekreasyon imkanları sağlaması
ve İlçe merkezine yakın bir konumda yer alması nedeniyle Yenişehir
gölü çevresi uygun bir alandır (Şekil 1).
Projenin odak noktasını oluşturan Reyhanlı Yenişehir Gölü doğal
bir göl olup, şehrin en büyük içme suyu kaynağıdır. Hatay ili, Reyhanlı
ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yenişehir Gölü şekil 1.’de gösterildiği
şekliyle Bakanlık Makamının 09/07/2019 tarihli 159659 sayılı OLUR’u
ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil
edilmiştir(Resmî Gazete, 2017). Bu nedenle göl ile ilgili her türlü alt ve
üst yapı çalışması özel izne bağlıdır. Göl odaklı millet bahçesi tasarım
ve uygulamasında bu konuya titizlikle dikkat edilmiştir. Kullanılan yapı
malzemeleri ve donatı elemanları doğaya ve göl ekolojisine uygun
malzemelerden seçilmiştir.
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Şekil 1. Reyhanlı Millet Bahçesi konumu
3.

Reyhanlı Millet Bahçesi Proje Uygulama Aşaması

Hatay Reyhanlı Yenişehir Gölü Millet Bahçesi Yapım İşi İnşaatı
ihalesi yapılarak 03.12.2020 tarihinde Yüklenici ile sözleşme
imzalanmıştır. Daha sonra ise 11.12.2020 tarihinde iş yeri teslimi
yapılarak işe başlanılmıştır. Şekil 2’de Millet Bahçesi için hazırlanan
Peyzaj tasarım projesi görülmektedir.
Kurum ve yüklenici firmanın onayı ile Proje uygulama ve
kontrollerin yapılması için bir komite kurulmuş başkanlığına ise Dr.
Kayhan Kaplan getirilmesi uygun görülmüştür. Millet bahçesi Projesi
Uygulamaları ve gerekli yerlerde değişikliklerin yapılması Kayhan
Kaplan’ın liderliğindeki izleme komitesi tarafından yürütülmüştür.
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Şekil 2. Reyhanlı Yenişehir Gölü Millet Bahçesi
3.1 Alt-üst yapı inşaat işleri ve Projede yapılan zorunlu
değişiklikler
Yenişehir gölü uzun zamandan bu yana Reyhanlı İlçesi içme suyu
ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Hızlı nüfus artışı ve
zaman zaman tarımsal kullanım nedeniyle göl aynası her geçen
küçülmeye başlamıştır (Tepe, 2009).
Göl çevresinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
Genel Müdürlüğünün (HAT-SU) derin su artezyen kuyuları
bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesinin bu kuyulardan yıllardır
bilinçsiz kullanım nedeniyle göl çevresi toprak yapısını ve jeolojisini
bozmuştur (Yüce, 2007). Göl jeomorfolojik yapısındaki bu değişimler
göl havzasını olumsuz etkileyerek erozyonu hızlandırmış kimi yerlerde
heyelanlara sebep olmuştur.
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Projeye başlanıldığında temel amaç su aynası büyüklüğünü
korumak olmuştur. Ancak proje devam ettiği sürece mevcut su
miktarında azalmalar meydana geldiği görülmüş özellikle taban suyu
kaçak su miktarında artışlar gözlemlenmiştir. Bu amaçla yakın
çevredeki kurumlardan teknik bir heyet oluşturarak çözüm bulunmaya
çalışılmıştır. Teknik heyet önerileri ile öncelikle göl taban çevresi kil
malzeme ile sıkıştırılmıştır. Suyun kaybolduğu sızdığı alanlar tespit
edilerek gerekli önlemler alınmıştır. Farklı zaman dilimlerinde testler
yapılarak su aynası kot ölçümleri kayıt alınmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Göl havzası güney yönü kil uygulaması ve sonrası
Özellikle projenin uygulama aşamasında yağış miktarının fazla
olduğu yüzey drenajının olmadığı kafe restoranlar civarındaki basit
briket istinat duvarların şiştiği kimi yerlerde ise patladığı gözlenmiştir.
Bunun sonucu olarak da toprak kaymaları artmış inşaat faaliyetleri
yapılamaz duruma getirmiştir. Bu aşamada mevcut projede kapsamlı
bir değişikliğe gidilerek gölün doğasını korumak su miktarına
gelebilecek küçük heyelanları önlemek amacıyla gölün kuzey bakarlı
tüm güney yönü istinat duvarları ile çevrilmiştir. Mevcut alan
plastiğinin izin verdiği yerlerde doğal yığma taş duvar yapılmış yükün
daha fazla olan yerlerde ise perde beton duvar yapılmıştır. Bu beton
duvarların çevreye ve diğer donatı elemanları ile harmoni
oluşturmasına dikkat edilerek daha sonra doğal taş ile kaplama
yapılmıştır.
Göl çevresi özellikle kuzey bakarlı bölümde eğim %60’tan fazladır.
Bu dik yamaçlar yer örtücü bitki olması nedeniyle geçmiş yıllarda
tehlike arz etmemiştir. Ancak gerek rekreasyonel faaliyetler gerekse
bilinçsiz bitki tahribatı nedeniyle bu yer ötücü bitkiler yok olmuştur.
Sonuç olarak da her geçen yıl erozyon ve toprak kaymalarında artış
meydana gelmektedir. Bu nedenle sadece göl havzasında değil bu dik
yamaçlarda tehlike arz eden yerlerde kademeli duvar yapımı
uygulanmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Göl havzasında meydana gelen toprak kayması ve erozyona
karşı duvar yapımı
Doğal taş duvarlar dıştan derzsiz (gizli derzli) olarak çimento
yüzeylerin görünmemesine dikkat edilerek uygulama yapılmıştır. Kot
farklarının oluştuğu yerlerde eğimle çözüm olmayan mekânlarda
merdiven yapımı yine mevcut duvar malzemesi olan doğal taş malzeme
ile uygulanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Derzsiz doğal taş duvar ve merdiven uygulamaları
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Sonuç olarak Proje değişikliği ile yapılan doğal taş duvarlar,
fonksiyonel ve estetik yönden zengin, doğaya ve gölün kimliğine
uygun, onarıcı ve iyileştirici yapıda sanatsal bir eser olmuştur.
3.2 Peyzaj uygulamaları; bitki materyali ve deseninde değişim
Yenişehir Gölü Millet Bahçesi için hazırlanan ve ihale edilen Peyzaj
Projesi estetik ve fonksiyonel yönden zengin bir projedir. Ancak proje
detaylı olarak incelendiğinde özellikle bitki materyalinde bazı
değişikliklerin yapılması yeşil dokunun sürekliliğinin sağlanması
açısından daha sağlıklı olacağına karar verilmiştir. Bu değişiklikler şu
şekilde sıralanmıştır.
•
Öncelikle mevcut peyzaj projesindeki bazı yapraklı ağaçlar,
Akdeniz bölgesi iklim şartları için uygun olabilir. Ancak Reyhanlı
yöresi ekstrem bir mikro iklim göstermektedir. Yaz sıcaklık değerleri
Akdeniz iklim ortalamasının çok üstünde +44ºC de uzun dönem
sürmektedir. Ayrıca nem miktarı çok az olan yaz aylarında gece ile
gündüz arası sıcaklık değeri birbirine çok yakın olmaktadır (Dikici,
2018; MGM, 2021). Bu durum özellikle Akdeniz bölgesinde sağlıklı
habitüse sahip Prunus ceracifera var. Pisardi nigra (Kırmızı yapraklı
süs eriği), Acer Platanoides (Çınar yapraklı Akçağaç), Acer nugundo,
Aesculus hippocastanum (At kestanesi) gibi ağaçların Reyhanlı
bölgesinde istenen estetik özelliklerini sergileyemedikleri edinilen
tecrübelerle gözlemlenmiştir (Şekil 6). Bu bitkilerin Yenişehir Gölü
Millet bahçesi Peyzaj projesinde sayıları azaltılarak sınırlandırılmıştır.

Şekil 6. P. ceracifera var. Pisardi nigra a) Antalya yöresi b) AltınözüReyhanlı yöresi
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•
Göl havzası bitkilendirmesinde dikkat edilen en önemli kriter
bitkilerin su tüketimleri dikkat alınarak seçim yapılması olmuştur.
Özellikle yeni dikilen ağaç ve çalılarda herdem yeşil bitkilerde az su
tüketen kuraklığa dayanıklı türler kullanılmıştır. Olumsuz bir durum
olarak ise daha önceki yıllarda göl havzasında çok sayıda dikilmiş olan
Eucalyptus globulus (Okaliptüs) ağacıdır. Bilindiği gibi doğada en çok
su tüketen ağaçların başında Okaliptüs ağacı gelmektedir(White et al.,
2009). Özellikle 1960-70 yıllarda Türkiye’de bataklıkları kurutmak ve
böylece sıtmanın sebep olduğu sivrisinek üreme alanlarını yok etmek
için sulak alanlara okaliptüs ağacı dikilmiştir. Bir adı da bu nedenle
sıtma ağacı olan bu bitki günümüzde su havzaları için büyük problem
teşkil etmektedir(Navarrete-Campos, Bravo, Rubilar, Emhart, &
Sanhueza, 2013). Bu nedenle Yenişehir göl havzasında kurumaya
başlamış ya da inşaat yapımı sırasında zarar görmüş okaliptüs ağaçları
sökülerek yerlerine kısmen az su tüketimi olan Platanus orientalis
(Doğu Çınarı) dikilmiştir.
•
Özellikle Yöre doğal bitki örtüsünde bulunan veya uzun yıllar
sonucunda adaptasyon yeteneğini geliştirmiş daha çok sıcak ve kurak
iklim şartlarına uygun bitkilere sayı olarak ağırlık verilmiştir. Bu
bitkilerin başında herdem yeşil maki doğal örtüsünde de akrabaları
bulunan cupressus sp. cinsine ait tür ağaçlarıdır(Tel, Ortaç, & İlçim,
2020). Bu bitkiler Göl havzasında da yoğun olarak bulunmaktadırlar.
Cupressus sempervirens, Cupressus sempervirens var. Pyramidalis,
Cupressus horizontalis, servi cinsine ait bu bitkilere öncelik verilmiştir
(Şekil 7).

Şekil 7. Göl çevresi Cupressus sp. Ağaçları
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•
Büyük ağaçların dışında ağaççık ve çalılarda da projede
değişikliğe gidilmiştir. Bu yeni bitki seçiminde de su tüketimi az,
kuraklığa dayanıklı türler soğuklanmaya ihtiyaç duyan bitkilerle
değiştirilmiştir.
•
Göl havzasında özellikle bu yörede renk etkisi çok belirgin olan
Lagerstromia indica (Oya ağacı) sayısı artırılarak kullanılmıştır.
Gösterişli pembe çiçekleri ile uzun dönem etkisini sürdüren ve özellikle
sıcak ve kurak iklime dayanıklı bu bitki alle şeklinde tüm yaya
sirkülasyonu boyunca kullanılmıştır (Şekil 8).

Şekil 8. Tüplü olarak kullanılan pembe çiçekli Lagerstromia indica
•
Projedeki bitkilere ek olarak özellikle Thuja orientalis (Doğu
mazısı) bitkisinde artırıma gidilmiştir. Özellikle yeni yapılan taş
duvarların yeşil bir doku ile kapatılarak yumuşatılması ve çevresi ile
daha organik bir bağ kurmasını sağlamak için duvar önlerine mazı
bitkisi dikilmiştir. Başlangıçta etkisini çok göstermeyen bu bitki 2-3 yıl
içerisinde hızla gelişerek yeşil yarı transparan bir duvar oluşturacaktır
(Şekil 9).
Tekrarı ve monotonluğu önlemek ve renk değişikliği sağlamak için
kimi yerlerde aynı bitkinin sarı renkli varyetesi olan Thuja orientalis
var aurea nana çeşidi kullanılmıştır. Bütün bu herdem yeşil bitkiler
budamaya yatkın olması nedeniyle fondaki duvara uygun olarak formal
bir şekil verilmesi planlanmaktadır.
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Şekil 9. Duvar önlerine dikilen Thuja orientalis
•
Göl havzası dik yamaçlarda Carpobrotus edulis (Kaz ayağı) ve
Mesenbryanthemum albatum (buz çiçeği) en uygun erozyon önleyici
yer
örtücü
bitkiler
olduğu
yapılan
araştırmalarda
belirlenmiştir(Antonio, 2015; Chenot et al., 2018; Vivrette, Nancy J.;
Muller, 2013). Millet bahçesindeki uygulama örnekleri Şekil 10 ve
11’de görülmektedir.
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Şekil 10. Göl havzasında kullanılan Carpobrotus edulis

Şekil 11. Duvarlarda kullanılan Mesenbryanthemum albatum
Yenişehir gölü Millet bahçesi için projede tohum ekimi ile çim alan
tesisi öngörülmektedir (Şekil 12). Ancak çim rulo ekolojik ve iklim
şartlarına uygun tür bulunduğunda en verimli ve hızlı yeşil alan tesis
etme yöntemdir. Özellikle yamaç ve şev alanların çim yapımında rulo
çim daha başarılıdır. Bu nedenle özellikle göl yamaçlarında değişikliğe
gidilerek rulo çim kullanılmıştır.

84

Şekil 12. Millet bahçesinde tohum ekim yöntemi ile çim alanlar
Yenişehir gölü millet bahçesi projesindeki açık ve kapalı oturma
yerlerinde de gerek istinat duvarları ile göl su çizgisinin değişmesi
gerekse arazi topografyasındaki kot farklılıkları nedeniyle değişikliğe
gidilmiştir. Öncelikle göl kenarındaki oturma teraslarının tamamı,
yörenin ekolojik özellikleri nedeniyle yarı örtülü olmasına karar
verilmiştir.
Projede düşünülen pergola sistemlerinde bazı zayıf özellikler tespit
edilmiştir. Reyhanlı yöresi Türkiye’nin en sıcak iklime sahip
bölgelerindendir. Aynı zamanda göl çevresinde taban suyu yüksekliği
nedeniyle zemin topoğrafyası yumuşak ve değişkendir. Burada
kullanılacak donatı elemanlarının malzeme seçimleri bu ekstrem
şartlara uygun seçilmelidir. Projede yer alan pergolaların ahşap taşıcıyı
ayakları, ara malzeme olmadan zemine monte edilecek şekilde
planlanmıştır. Mevsimsel sıcaklık farklılıkları ve göl nedeniyle
zemindeki nem yüksekliği çok kısa zaman içerisinde pergolanın
ayaklarının çürümesine neden olacaktır. Proje uygula aşamasında
pergola ayaklarında çelik ankrajlar yerleştirilerek ahşabın zeminle
teması kesilmiştir. Ayrıca yöredeki güneşli gün sayısının fazlalığı
nedeniyle pergolaların üstü iklim şartlarına dayanıklı yarı saydam
mebran kumaş-PVC karışımlı malzeme ile örtülmüştür (Şekil 13).
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Şekil 13. Uygulama aşamasında değişiklik yapılan pergolalar
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Yenişehir Gölünün simgelerinden biri de iki kıyıyı birbirine
bağlayan yaya köprüsüdür. Yapım yılı yaklaşık 50 yıldan fazla olan
yaya asma köprünün onarımı ile ilgili Millet bahçesi projesinde bir
tasarım yoktur. Ancak projenin uygulama aşamasında çevreye uyumlu
organik Mevcut beton köprü onarımları yapılarak doğal ahşapla
kaplanmıştır (Şekil 14).

Şekil 14. Ahşap kaplanmış asma yaya köprüsü
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Göl çevresi yeme-içme tesisleri içinde çevreye uyumlu tasarımlar
geliştirilerek yapım aşamasına Eylül-2022 yılında başlanılmıştır (Şekil
15).

Şekil 15. Yenişehir Göl çevresi için Kafe-restoran yapımı (Tasarım:
Kayhan kaplan)
4.

Sonuç ve Öneriler

Reyhanlı Millet Bahçesi uygulama çalışma sürecinde anlaşılmıştır
ki estetik yönü zengin tasarım olsa dahi uygulamaya yönelik gerçekliği
olan projeler üretilmelidir. Özellikle günümüzde teknolojinin
gelişmesine bağlı olarak 3d görüntüleme sistemlerinin fotoğraf
kalitesinde ürünler çıkartması tasarım çalışmaları için sevindiricidir.
Ancak aynı zamanda yanıltıcı da olabilmektedir. Bilgisayar yazılımları
sayesinde özellikle peyzaj tasarımı çalışmalarında çok renkli ve dev
boyutlarda ağaçlar o yörede yetiştirilmesi mümkün olmayan bitkiler
gerçeküstü bir anlayış içerisinde kullanıcılara sunulmakta maalesef
kaynak ve zaman kayıplarına neden olmaktadırlar. İnşaatı henüz
başlanılmamış siteler bilgisayar grafikleri sayesinde orman
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görünümündeki bahçeler içinde gerçekte mümkün olamayacak
görsellerle pazarlanmaktadırlar.
Göç, mülteci, sığınmacı gibi kavramlar zaman içinde anlaşılmıştır
ki Ülkemizin kaçamayacağı ve geri dönüşü olmayan bir olgudur. Bu
nedenle çözüm yolları üzerine çalışılmalı entegrasyon, uyum ve
kazanım konularına bağlı fikirler üretilmelidir. Rekreasyon aktiviteleri
toplumları yaklaştıran, kaynaştıran ve birbirlerini tanıma fırsatı veren
bir süreçtir. Bu nedenle özellikle Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu
yerlerde rekreasyonel alanların artırılması hem bu sürecin hızlanmasını
sağlayacak hem de onların yerlilik hislerini artırmaya katkı
sağlayacaktır.
Millet bahçeleri adından da anlaşıldığı üzere geçmişten gelen Türk
kültürel mirası olan bahçe anlayışının devamı şeklinde hayata
geçirilmiştir. Günümüzde kentli insanların boş zaman ihtiyaçları için
AVM gibi kapalı mekanlara gitme tercihlerine bir alternatif olmuştur.
Kentlerin rekreasyon amaçlı yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamaya
başlamışlardır. Yeşil görüntüleriyle kentlere estetik zenginlik
kazandırmışlardır. İçinde barındırdıkları çok çeşitli aktif ve pasif
aktivitelerle rekreasyon çeşitliliği oluşturmuşlardır. Ulaşım kolaylığı
nedeniyle toplumsal eşitliğe katkı sağlamışlardır.
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