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KÖŞE YAZARLARIMIZ

ÖNSÖZ
Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınlanan eylül ayı
e-bültenin konusu “TÜRKİYE BİLİM RAPORU” hakkında olup, ülkemizdeki bilimsel ve akademik durumun belirlenmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından 2020 yılında hazırlanmış bu
rapor özeti siz kıymetli okuyucularımıza 15. sayımızda sunulmuştur.
Bilimin ne olduğuna ilişkin olarak genel bir uzlaşım olmasa da temelde insanoğlunun dış dünyayı nesnel bir biçimde, deney ve gözleme dayanarak anlama ve açıklama çabasına bilim diyebiliriz. Dolayısıyla en basit tabirle sistematize edilmiş bilgi
türü bilim olarak ortaya çıkar. Ancak bu sistematik bilginin altında deneysellik ve
olgular arasındaki bağıntıların kuramsal olarak açıklanması yatar. Ülkemizin dünya
ölçeğinde gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkması ve rekabet etmesi için bilimsel
çalışmalara önem vermesi gerekmektedir. Bunlar, gerek sosyal, sağlık, temel ve
doğa bilimleri olsun gerekse eğitim ve sanat alanlarında toplumsal refah düzeyinin arttırılması için çalışmalar yapmaktan geçmektedir. Ayrıca, ülkemizin bilimsel

Prof. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

politikalarının belirlenmesinde ve stratejik hedefleri doğrultusunda akademik ve
bilimsel ekosistemin kurulması ancak bütüncül yaklaşımlarla sağlanır.

Ülkemizin kalkınması için belirlenmiş öncelikli alanlarına, ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmak, tematik
bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılarda karşılıklı görüş ve önerileri raporlamakla birlikte bu çıktıları ulaşılabilir kılmak gerekmektedir. Böylece, bilimsel çıktıların sürdürülebilirliği de sağlanmış olacaktır. 2022 Eylül ayı ebültenimiz de TÜBA’nın 2020 Kasım ayında Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlamış olan
“Türkiye Bilim Raporu’ndan oldukça fazla yararlanılmıştır ve ilgili raporu daha detaylı incelemek için TÜBA'nın resmi
internet sitesinden açık erişim olarak ulaşılabilirsiniz.
Türkiye’nin bilimsel çıktıları kaynaklarıyla birlikte verilmiş olup mevcut bilimsel durum analizleri ve üniversitelerimizin
sayısal verileri paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra araştırmacı akademisyenlerimizin sayıları, verimliliği, yaş ortalaması, akademik işbirlikleri ve Bilimde Kadın konuları işlenmiştir. Son olarak geçtiğimiz yirmi yılda Türkiye adresli yayın sayıları

ve yayın kalitesi, araştırmacı başına düşen yayın sayıları, kadro derecelerine göre bilimsel çıktılar gibi konulara değinilmiştir.
Değerli yazarlarımızın hazırladığı Türkiye Bilim Raporuyla Türkiye’deki bilim ortamının verileri ve kamuya açık kaynaklar kullanılarak birçok açıdan resmedilmiş, uluslararası karşılaştırmalar yapılmış ve bu doğrultuda çözüm önerileri
geliştirilmiştir. Şimdiden siz kıymetli takipçilerimize keyifli okumalar dilerim.
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TÜRKİYE’DE
BİLİM ve TEKNOLOJİ
“Bilim insanı” terimini duyunca aklımıza hemen birkaç isim gelir. Bu isimler kitaplardan öğrendiğimiz, bilim dünyasına önemli katkılar sağlayan kişiler veya yakın çevremizde bilimsel çalışmalar yapan tanıdıklarımız olabilir. Peki, “İlk bilim insanı kimdi?” diye sorulsa ne cevap verirdiniz? Bu sorunun kesin bir cevabı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fakat tarihte bu unvana sahip olabilecek önemli bilim insanları vardır.
Gelin şimdi bu kişileri daha yakından tanıyalım.
Milattan önce 384-322 yılları arasında yaşayan filozof
Aristoteles (sağdaki resim) mantık, eleştiri, fizik, biyoloji,
politika gibi farklı alanlara önemli katkılarda bulundu. Fi-

kirleri iki bin yıl boyunca Avrupa’nın bilimsel düşünce sistemine egemen oldu ve kıtada bilimin gelişmesini sağladı.
Bu nedenle bazı insanlar, Aristoteles’in “ilk bilim insanı”
olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Aristoteles çok meraklı bir bilim insanıydı ve dünya hakkında her şeyi öğrenmek isterdi. “Felsefe merakla
başlar” diye düşündü ve kendini yaşamın gizemlerini çözmeye adadı. Aristoteles’e göre bilginin temeli deneyimdir ve açıklamaların gözlemlerle desteklendiği takdirde geçerli olduğunu savundu. Fakat Aristoteles’in ortaya koyduğu bazı kuramlar gözlemlere dayansa da yanlıştı. Çünkü onun yaşadığı dönemde tekno-

loji bugünkü kadar ileri düzeyde değildi ve Aristoteles bütün gözlemlerini çıplak gözle yapmıştı. İlk bilim
insanı olduğu düşünülen kişilerden biri de İbnü’l Heysem (soldaki resim). 965-1040 tarihleri arasında yaşayan İbnü’l Heysem matematik, gök bilimi, fizik gibi farklı
alanlara katkı sağladı. Optik, görmenin nasıl gerçekleştiği ve ışık üzerine önemli çalışmalar yaptı. Işığın bir nesneden yansıyarak göze geldiğini ve görüntünün bu şekilde oluştuğunu ispatları ile birlikte açıklayan ilk kişiydi.
İbnü’lHeysem aynı zamanda bilimsel düşüncenin belirlenmiş süreçlere veya matematiksel ispatlara dayanan deneylerle sınanması gerektiği fikrinin de ilk savunucusuydu. 1564-1642 yılları
arasında yaşayan İtalyan fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei de ilk bilim insanı olarak nitelendirilen kişilerden biri. Galileo, geliştirdiği teleskop ile ilk gökyüzü gözlemlerini yaptı ve yaşadığı dönemin en etkili keşiflerini gerçekleştirdi.
4

Bilim ve teknoloji konularındaki gelişmeler uzun ve orta vadede ekonomik büyümenin temellerini oluşturmaktadır. Ekonomik büyümede 20.yy boyunca inovasyon üretiminde öncü olan Amerika, diğer ülkelere
göre daha hızlı büyüme göstermiştir. Teknolojik ilerlemede ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerin sonucu olan inovasyonlar, yeni ürünler geliştirmek/bulmak yoluyla sağlanmaktadır. Nelson (1959) 'un
da vurguladığı üzere inovasyonlar bilimsel araştırmalarla yakından ilişkilidir. İnovasyonun iki kısımdan
oluşmaktadır, bunlardan ilki temel bilimsel araştırmalar ve ikincisi uygulamalı araştırmalardır. Bilimsel
çalışmalar birçok alanda (sanayi, tarım, gıda
vb.) uygulanabilir önemli teknolojik gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. Örneğin,
Maxwell denklemleri kullanılmadan radyo,
Wallace Carothers'in matematiksel çalışmaları olmadan naylon icat edilemeyebilirdi. Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan
bir şeyin insan çabasıyla oluşturulmasıdır.
İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur. Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karşılama çabası sonucunda, mucidin bir işi daha çabuk ya
da daha verimli yapma isteği sonucunda, hatta bazen rastlantıyla ortaya çıkabilir. Bireysel çalışmanın sonucu olabileceği gibi, ekip çalışmasıyla da gerçekleştirilmiş olabilir. Zaman zaman icatların, dünyanın farklı

kesimlerinde aynı sıralarda, ama birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıktıkları da görülür. Yeni olan, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilinen buluşlar patent tesciliyle korunabilir. Fikirler ile
başlayan, araştırmalar ve bilimsel çalışmalarla devam eden, daha sonra yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaran bu sürecin her adımı bir zincirin halkasını oluşturmaktadır. Bu halkalar arasındaki bağın güçlü olması
yeni ürün ve süreçlerin üretimine fayda sağlamakla birlikte verimliliği artırmakta ve ekonomik büyümeye
katkı sağlamaktadır. Türkiye'deki akademik ve bilimsel çalışmaların uluslararası karşılaştırmalarını yapmak
için raporda Scopus ve Microsoft Academic Graph (MAG) veri seti kullanılmıştır. Scopus ve MAG tüm disiplinlere ait basili bilimsel makaleler, kitaplar, kitap serileri ve konferans bildirileri gibi çalışmaların bibliyografik bilgilerini kapsamaktadır. Verilerde her bir çalışmanın başlığına, yayın yılına ve dergisine, yazarına, yazarın bağlı olduğu kuruma, yazarın makalede kaçıncı sırada olduğuna, makaledeki başlıca yazara,
özetine ve diğer her turlu detaylı bilgide ulaşılabilmektedir. Bu raporda Türkiye'deki bilimsel çalışmaların
gelişimini incelemek ve eksik yanları belirleyebilmek için üç ana başlığa odaklanılmıştır: bunlar üniversiteler, araştırmacılar ve yayınlar.
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Bilimsel çalışmaların yapıldığı yer genellikle üniversitelerdir ve üniversiteler ayni zamanda, eğitim-öğretim
faaliyetlerinde de temel kurumlar oldukları için bir ülkenin beşeri sermayesinin oluşumunda belirleyici
role sahiplerdir. Bu nedenle, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması için o ülkedeki üniversiteleri
ayrıca ele alıp incelemek gerekmektedir. Üniversiteler, bilime ve beşeri sermayeye önemli katkı yapan
kurumlar olmalarının yan sıra istihdam oluşturmak, bölgeler arası gelişmişlik farkların dengeleme gibi politikalar için bir köprü olarak kullanılmaktadır (Arap, 2010). Türkiye'de hem bu sebeplerle hem de yüksek
genç nüfus ve artan okullaşma oranı sonucu büyüyen yükseköğretim talebini karşılamak adına 81 ilde üniversiteler kurulmuştur (Celik ve Gur, 2013; Gur, 2016). Özellikle, 2006 ve sonrasında "her ile bir üniversite" yaklaşımıyla bu süreç hızlanmıştır. Artan araştırmacı sayısıyla bilimsel yayın sayılarında da yükseliş görülmüştür. Ancak 2006 yılı ve sonrasında daha fazla olmak üzere, ortalama akademik verimlilik yavaşlamıştır. Akademik verimliliğin belirleyicilerine baktığımızda araştırmacı başına düşen lisans öğrencisi sayısı
önemli faktörlerden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Üniversitelerdeki araştırmacı sayısındaki artışın,
lisans öğrencisi sayısındaki artışı yakalayamaması akademik performansı olumsuz etkilemektedir (Türkiye
Bilim Raporu-2020).
Araştırmacıların akademik verimliliği bilimsel yayın sayılarına ilişkin göstergelerle ölçülmektedir. Bu ölçü,
dünya genelinde görevde yükselme ve atanmalar verimlilik performanslara bağlı olarak gerçekleştirilmekte ve ülkemizde de bu doğrultuda aynı ölçütler kullanılmaktadır. Böylece, uluslararası dergilerde yani, Science Citation Index ve Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts

and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde yapılan bilimsel çalışmalar genel geçer
kabul görmektedir (Senses, 2004).
1 Eylül 2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği'yle temel
alanlar bazında SCI/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde asgari yayın yapma şartı getirilmiştir. Yükseköğretimde uygulanan politikalar araştırmacıların akademik verimliliğini ve yayın tercihlerini doğrudan etkilemektedir. Türkiye'de 2000 yılında doçentlik kriterlerine
yapılan

ilişkin
düzenle-

meden sonra SCI/
SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde
yayın

yapılan
sayısında

artış gözlenmiştir.
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GENEL ÇERÇEVE
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NEDEN ÖNEMLİ?
Teknolojik gelişmenin temelinde insanoğlunun ihtiyaç ve istekleri karşılamak üzerine üretilen fikirler yatmaktadır ve bu fikirleri sayısallaştırmak ya da onların ekonomik ve sosyal etkilerini ölçmek içinde yayınlanmış bilimsel çalışmalara ve patentlere odaklanmak gereklidir. Bilimsel çalışmalara dönüşen fikirler, yeni
teknolojiler için fırsat yaratmakta ve yeni teknolojiler de insanoğlunun kullanıma hizmet etmektedir. Böylece, Ar-Ge birbirini tamamlayan aşamalardır (Aghion ve Howitt, 1996; Akcigit vd. 2020). Bilimsel çalışmalar yeni ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesine kaynak sağlamakla beraber verimliliği de artırmaktadır

(Adams, 1990; Mansfield, 1991, 1995, 1998). Ülkelerin 2000'li yıllara ait kişi başına düşen akademik yayınları ile kişi başına düşen patentlerini incelendiğinde aralarında doğrusal ilişkinin olduğu aşağıdaki grafikte
verilmiştir (Türkiye Bilim Raporu-2020).
Türkiye, her iki ölçütte de lider ülkelerin oldukça gerisinde kalmıştır ve dolayısıyla kişi başına düşen
(GSYİH) düzeyinde de bu ülkelerle kıyaslandığında büyük farkın olması muhtemeldir. Bir diğer önemli sonuç ise Türkiye'de geliştirilen patent sayısıyla bilimsel yayın sayıları arasındaki büyük fark vardır ve bu
fark akademik çalışmalar ile teknolojik gelişmelerin birbirini beslemediği hakkında bize ipucu vermektedir.
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Türkiye'deki yükseköğretim harcaması yıllara göre incelendiğinde YÖK ve üniversite bütçelerinin GSYİH

içindeki payı 2000-2009 yılları arasında artmışken diğer yıllarda sabit kalmıştır. Bilimsel çalışma yapan kurum ve kuruluşları beş ana gruba
ayıracak olursak; devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, hastaneler,
kamu sektörü ve özel sektör olarak
gruplandırabiliriz. Türkiye’de bilimsel

çalışmaların

%78’i

devlet,

%13’ü özel üniversitelerdeki araştırmacılar tarafından üretilmiş ve
hemen bunları hastaneler takip
etmektedir. 1980-2018 döneminde
en çok yayın yapan 5 devlet üniversitesi Hacettepe, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Ankara ve İstanbul Teknik üniversiteleridir. Aynı dönem için özel üniversitelerde ise Bilkent,
Başkent, Koç, Sabancı ve Yeditepe üniversiteleridir.

Türkiye’de yayın verileri 1903 yılına kadar geri gitmektedir ve bugüne kadar toplam 540.458 yayın ve

302.960 araştırmacı bulunmaktadır. Yayınların %87'si dergi makalesi, %8'si konferans bildirisi ve %3'u kitap ya da kitap serisidir.
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TÜRKİYE’DE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

TÜBA tarafından hazırlanan “Türkiye Bilim Raporu” analizlerine göre 1993 yılında TUBİTAK tarafından bilimsel çalışmaların niteliğini artırmak amacıyla UBYT programı başlatıldığı, sosyal bilimler
2006 yılında programa dahil edildiği raporlanmıştır. 1 Eylül 2000 tarihli Doçentlik Sınav Yönetmeliği
ile doçentlik unvanın elde etmek için asgari yayın
şartları getirilmiştir. 2009-2010 öğretim yılında üniversite kontenjanlarında devlet üniversiteleri için
ortalama %15, vakıf üniversiteleri için ortalama %
20 artış yapılmıştır. 2010-2011 öğretim yılında ise
ilave %5'lik bir artış daha yapılmıştır. Aralık 2015'te
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yayınlanmıştır.

alanında en iyi konuma sahip olan Türkiye, Yer Bilimleri, Fizik, İmmünoloji, İşletme/Yönetim ve Sanat alanlarında oldukça geri kalmıştır. Bilimsel çalışmaların seyri her bir alanın ya da bölümün dinamiklerine göre değişebilmektedir. Örneğin, sağlık
fakülteleri için yapılan bir politika değişikliği sadece o alandaki araştırmacıları ve yayınları etkilemektedir. Dolayısıyla, yayınların alan bazında da seyrini
incelemek gerekmektedir. Türkiye'de toplam çalışmaların büyük kısmını oluşturan sağlık ve temel
bilim alanlarının payı zaman içerisinde azalırken,
mühendislik ve sosyal bilimlerin payı artmıştır
(TÜBA-Türkiye Bilim Raporu, 2020).

Aralık 2016'da doçentlik kriterlerinde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Bu düzenleme kapsamında,
yurtiçi yayın, ders verme zorunluluğu, kitap yazımı
ve atıf sayısı ile ilgili şartlar belirlenmiştir.
Türkiye tüm bilimsel yayınlar bazında incelendiğinde öncü ülkelerin gerisinde kalmış ve onları yakalamada sergilediği iyi performansı 2006 sonrasında
kaybetmiştir. Daha detaylı bir biçimde tüm bilimsel
disiplinler bazında Türkiye'nin dünya sıralamalarında edindiği yere bakmak, hangi alanlarda eksik kalındığını ve hangi alanların daha fazla gelişime
muhtaç olduğunu gösterecektir. Scopus veri tabanında sunulan 26 disiplin ayrımında, sağlık bilimleri
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Bilimin hiç durmayan gelişimiyle günümüzde araştırmacıların karşılaştığı problemler çok karmaşık bir
hal alabilmektedir. Bu karmaşık problemlere en etkili çözümü üretebilmek için çoğu zaman farklı bakış
açılarının ve geniş bir bilgi yelpazesinin gerekliliği araştırmacıların disiplinlerarası iş birliklerine yönelmelerini kaçınılmaz kılmıştır. Öncü ülkelerde, 1995 yılında %10 olan disiplinlerarası bilimsel çalışmaların payı 2015 yılında %15'e ulaşmıştır. Türkiye'de söz konusu oran %8-9 seviyelerinde sabit seyretmiştir.
Türkiye disiplinlerarası çalışmada hangi alan sebebiyle geri kalmaktadır? Bu konuda hangi disipline yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir? Bu soruların cevapları için disiplinlerarası çalışmaların payları disiplinler bazında öncü ülkelerle yukarıdaki grafiklerle karşılaştırılmıştır. Grafiklerden çıkan sonuca göre
tüm alanlar açılıma muhtaçtır. Ancak, sağlık bilimleri disiplinlerarası çalışmada öncü ülkelere kıyasla en
geride kalan alan olmuştur.
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TÜRKİYE’DE
ÜNİVERSİTELER
2022 yılı itibariyle Türkiye'de toplamda 209 üniversite vardır, bunlardan 131 devlet üniversitesi (11 teknik üniversite, 2 güzel sanatlar üniversitesi ve 1 yüksek teknoloji enstitüsünün yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi) ve 75 vakıf üniversitesidir. Üniversitelerin haricinde 5 meslek yüksekokulu mevcuttur. Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi 1933 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi’dir. 1985 yılında ise ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi
kurulmuştur. Aşağıdaki tablo 2019 yılı dikkate alınarak raporlanmış ve vakıf üniversiteleri kırmızı ile işa-

retlenmiştir.

Devlet ve vakıf üniversitesi ayrımında bilimsel yayın şayilerinin gelişimine baktığımızda, devlet üniversitelerinde daha fazla bilimsel yayın üretilmektedir. Ancak, vakıf üniversiteleri daha hızlı büyüme kaydederek zamanla aradaki farkı kapatmaya başlamıştır. 2006 sonrasında her iki grupta da yavaşlama
görülürken bu eğilim devlet üniversitelerinde daha
belirgindir. Üniversitelerin sayıca artmasına rağmen bilimsel çıktılar beklenen seviyelere gelmemiştir, özellikle yeni kurulan üniversitelerin yeterli
Ar-Ge altyapılarının olmadığından dolayı performansları da yetersiz kalmıştır. Kurumsal olma çabaları, akademik kadronun nitelik ve nicelik olarak
ihtiyacı karşılayamaması gibi sorunlar performans

düşüklüğünün başında gelmektedir.
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Kadrolarındaki yayın yapan araştırmacı oranı, üniversitelerimizin bir diğer verimlilik göstergesidir.
1987-1998 döneminde vakıf üniversitelerindeki yayın yapan araştırmacıların oran devlet üniversitelerine kıyasla daha fazladır. 1998 yılından sonra kurulan vakıf üniversitelerinin etkisiyle bu oran devlet
üniversiteleri seviyesine düşmüş ve 2000 yılı sonrasında ikisi paralel hareket etmiştir (Türkiye Bilim
Raporu, 2020). Devlet üniversitelerinde 2000 yılıyla
beraber başlayan ivmelenme 2006 sonrası yavaşlamıştır. Üniversitelerin verimlilikleri toplulaştırılmış
rakamlarla incelendiğinde bireysel araştırma performansları göz ardı edilmektedir. Örneğin, çok sayıda
yayın yapan bir akademisyenin performansı hiç

yayın yapmayan diğer akademisyenlere dağıtılabilmektedir. Gerçekleştirilen akademik performansın
ne kadar tabana yayıldığı gözlemlemek için kaliteye
göre düzeltilmiş verimlilik ile yayın yapan araştırmacı oranı son 20 yıl için beraber değerlendirilmiştir. Üniversitelerin büyüklüğü olarak, YÖK istatistiklerinde sunulan öğretim elemanı sayısı ile Scopus
ve MAG veri tabanlarından elde edilen araştırmacı
sayısının maksimumu kullanılmıştır. Veri tabanından büyüklük hesaplanırken, araştırmacının ilk yayın yaptığı yıl giriş yıllı olarak kabul edilmiştir.
Araştırmacının başka bir kurum adresli yayın yaptığı zamana kadar yayın yapmadığı yıllarda aynı üniversitede kaldığı varsayılmıştır.
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Türkiye'de 2009-2010 akademik yılında lisans öğ-

zemdir. Öncelikle, köklü üniversitelerdeki doktora

rencisi kontenjanlarına ortalama %15-20; 2010- öğrenci sayısı artırılarak hem öğretim elemanları2011 döneminde de ilave %5 oranında artış yapıl-

nın araştırma faaliyetlerine katkıda bulunulabilir

mıştır. Bunun sonucu olarak 1990-2008 arası 12

hem de akademik hayata yeni atılacak araştırmacı-

seviyelerinde dalgalanan öğretim elemanı başına

ların daha nitelikli yetişmesi sağlanabilir. Bu araş-

düşen öğrenci sayısı, 2008 sonrasında hızla yükse-

tırmacılar, mezun olduklarında kadrosuna katıldık-

lerek 16'ya kadar ulaşmıştır. Söz konusu artışlar,

ları yeni üniversitelerdeki üretkenliği ve eğitim kali-

yükseköğretimde arz yönlü bir destek yaratsa da,

tesini de artıracaklardır. Nitekim, doktora prog-

öğretim elemanlarının üzerine düsen yük ağırlaştır-

ramlarının kontenjanlarını artırmak, bu eğitimi al-

mıştır. Yükseköğretim kontenjanlarına ilişkin veri-

mak isteyen, araştırma faaliyetlerine yatkın ve

len kararlarda, üniversitelerin aynı zamanda bir

alanlarında başarılı olabilecek öğrenci olmadıktan

araştırma kurumu olduğu ve bu faaliyetlerin eko- sonra bir ise yaramayacaktır. Talebi artırmak ve
nomik çıktıları düşünüldüğünde bu alandaki bir

bilim alanlarına doğru kişileri yönlendirebilmek

aksamanın uzun vadede yaratabileceği problemler

adına üniversitelilerin fiziki altyapılarının, maddi

unutulmamalıdır. Diğer taraftan, istidam piyasaları-

ve sosyal imkânlarının ve araştırmaya ayrılan kay-

nın ihtiyacı dikkate alınmadığı takdirde, biriken be-

nakların yeterli düzeye getirilmesi önem arz et-

şeri sermaye ile istidam imkânları eşleşmeleri nite-

mektedir.

lik olarak etkin gerçekleşmeyebilir. Sonuçta, eğitim

-öğretim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlü olması gerekmektedir (Türkiye Bilim Raporu, 2020).
Yükseköğretim sisteminde araştırmacı olarak görev
alan ve ayni zamanda eğitim dönemlerinde akademik verimliliği olumlu etkileyen doktora sahibi kişilerin 25-64 yaş nüfus içindeki oranında Türkiye,
2018 yılı verileriyle OECD ülkeleri arasında çok geride kalmıştır. Doktora eğitimi kapasitesinin nitelik

Lisans öğrencisi sayısının artması araştırma faali-

korunarak genişletilmesi bilimsel üretim için el-

yetlerine ayrılan vaktin azalmasına sebep olarak
akademisyenlerin verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, araştırmacı başına düşen lisans
öğrencisi sayısının bilimsel araştırma faaliyetlerini
aksatmayacak seviyede tutulması gerekmektedir
(Türkiye Bilim Raporu, 2020).
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ARAŞTIRMACILAR
Türkiye'de 1990’dan sonra üniversite sayılarındaki ve öğrenci kontenjanlarındaki artış olmuştur. Son üç
yıl içinde birinci ve ikinci öğretimde yaklaşık 3,4 milyon lisans ve önlisans öğrencisi varken, 166.225 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğrenci sayısı istikrarlı bir artış gözlemlenirken aynı artış üniversite öğretim
elemanı sayılarında aynı oranda bir
artış olmamıştır. TÜBA-Türkiye Bilim Raporu’ndan alınan yandaki
grafikte 1984 — 2018 yılları arasındaki öğretim elemanı ile üniversite
öğrenci sayılarındaki artış eğrileri
verilmiştir. Yükseköğretimde öğretim elemanı sayısına kıyasla daha
fazla artan öğrenci sayısı, araştırmacıların verdiği ders saati
(yükünün) artışa neden olmakta ve
bu artış, araştırmacı verimliliğini
olumsuz etkilemektedir. Akademik
verimlilik göstergesi olarak kişi başına düşen yayın sayılarına bakacak
olursak 2000 yılı sonrası başlayan
ivmelenmenin, 2006 yılında durduğunu 2000-2006 arasında ise sistemin isleyişi araştırma performansı için olumluyken, sonrasında oluşan
dalgalanmanın hangi faktörlerden kaynaklı olduğunu bilmek gereklidir. Kendi alanının en iyi dergilerinde
yayın yapabilmek araştırmacının hangi niteliğe sahip olduğunun önemli bir göstergedir. Her bir alanda
dergilerin etki puanı ortalama ve standart sapma ile normalleştirilerek yapılan analizde en üst %5’lik dilime giren dergilerde yayın yapan araştırmacılar "süperstar" olarak isimlendirilmiştir. Aşağıdaki tabloda
üniversiteler bazında 2011-2015 dönemine ait süperstar araştırmacıların oranları yüzdelikleriyle birlikte
verilmiştir.
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Ülkemizde bir akademisyenin yayın yaptığı ilk yıl başlangıç
sayılarak hazırlanmış grafiğe göre akademik yaşa göre ortalama yayın sayıları incelendiğinde, araştırma görevlisi ve
doktor öğretim üyeliği döneminde üretkenliği gözle görülür bir artış hızında olup 10-12 yaş aralığında doçentlik kadrosu elde edildikten sonra yavaşlamaktadır. Bu sonuca göre doçentlik öncesi dönemde araştırmacıların asgari yayın

şartlarını yerine getirmek için oldukça verimli çalıştığını
göstermektedir. Doçentlik dönemi sırasında yani, 5 yıllık
süre zarfında profesörlük kadrosu alabilmek için çalışmalara aynı ivmede devam edilmekte ve profesörlük elde edildikten sonra verimlilikte ciddi bir düşüş olduğu gözlenmektedir (Türkiye Bilim Raporu, 2020).
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BİLİMDE KADIN
Kadınların bilim dünyasına katılımları her geçen gün artmakta, lakin birçok ülkede hala erkek araştırmacıların sayısı daha fazladır (Bagilhole, 1993; Hill vd., 2010). Türkiye’deki üniversite öğretim elemanları dikkate alındığında, zaman içerisinde kadın araştırmacıların artan bir
trendde olduğu aşağıdaki grafikte verilmiş olup 2019 yılında paylarının %
45’e ulaştığı görülmektedir. Son 20
yılda çeşitli eğitim ve unvan düzeylerinde kadınların doktora öğrencileri ve
araştırma görevlileri içerisindeki payın
%43’ün üstünde olması da araştırma
faaliyetlerine olan ilginin yüksekliğini
anlatmaktadır. Ancak, kadınların payı
doktor öğretim üyeliğinde %36’ya,
doçentlikte %34’e ve profesörlükte %
28’e gerilemektedir. Dolayısıyla, üniversitelerde yükseltme ve atama süreçlerinde kadınların karşılaştığı zorluklar kesinlikle sorgulanmalıdır. Yaşam döngülerini cinsiyet bazında karşılaştırdığımızda, erkeklerin yasam döngüsünün ilk yarısında daha verimli olduğu ancak, kadınlar erkeklere oranla daha hızlı bir verimlilik büyümesi görülmektedir. Ortalama olarak profesörlüğün elde edilebildiği 17. yaşın hemen ardından erkeklerin akademik verimliliği inişe geçerken, kadınlarda
bir sure sabit seyir gözlendikten sonra, daha geç yaslarda verimlilik düşüşü başlamaktadır. Bilim dünyasına kadınların
katılımının nicelik olarak artması
olumlu bir gelişmedir. Ancak, üst
akademik kadrolarda temsil yeterli düzeyde değildir. Kadınların
daha düşük verimliliğe sahip
olmasının belli nedenleri olabilir:
toplum baskısı ve beklentiler,
aile hayati ve çocuk bakımında
daha fazla sorumluluk yüklenmesi, üniversitelerdeki eğitim
faaliyetlerinde kadınlara ağırlık
verilmesi, cinsiyet ayrımının getirdiği motivasyon düşüklüğü vb.
19
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BİLİMSEL YAYINLAR
Araştırmacıların akademik verimliliği ve başarısı genel olarak yayın sayısı ve o derginin niteliğiyle ölçülmektedir. Araştırma çıktısı olarak yayınlanan makalelerin büyük bir kısmı etki puanı düşük olan dergilerde yapılmakta ve bir kalite kazanım elde edilemediği görülmüştür (Butler, 2004). Bu sonuç, Geuna ve
Martin (2003) tarafından yapılan araştırmaya göre ortaya konulan yayın sayısının temel oluşturduğu sistemlerin "yayın enflasyonu" yaratacağı tezini doğrulamaktadır. Yayın kalitesini dikkate alan ülkelerde
kısa vadede verimlilik artarken orta ve uzun vadede sistemin olumlu geri dönüşleri azalmaktadır. Araştırma temelli performans sistemleri araştırmacıları daha riskli ve
daha uzun vadeli çalışmalar yerine yayınlanma ihtimali daha garanti olan çalışmalara yönelterek yaratıcılığı ve motivasyonu
öldürmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ana görevlerinden biri olan eğitim faaliyetlerinin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır (Türkiye

Bilim Raporu, 2020). Türkiye’de akademik hayatta süre gelen kadro yükseltme ve atamalar bilimsel çalışma çıktılarına bağlanmıştır. Bilimsel çıktıları, yani makaleleri uluslararası yayınlara daha fazla ağırlık veren sistemde yayın sayıları belirleyici olmuştur. Sonrasında, SCI/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde
makale çalışmalarına verilen önem daha da artmıştır (Şenses, 2004). 1 Eylül 2000 tarihli ve 24157 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle uluslararası SCI/SCIExp/SSCI/AHCI yayın gerekliliği daha genel bir kabul kazanmıştır. Bu yönetmeliğe göre doçentlik başvurusunda ilk defa temel alanlar belirlenmiş ve bu temel alanlara asgari yayın kriterleri kuralları yasalaşmıştır.
Örneğin, sağlık bilimleri alanında bir araştırmacının doçentlik başvurusunda bulunabilmesi için doktora
veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra tezlerinden üretilmemiş, en az birinde birinci isim olduğu, SCIExpanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde en az üç yayın yapması istenmektedir. Tüm bilim alanlarında asgari yayın sayısı değişmekle
beraber SCI/SCIExpanded/SSCI/AHCI tarafından taranan dergi kriteri korunmuştur.
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O dönem yapılan düzenlemeyle ilk bakışta araştırmacıların SCI/SSCI/AHCI yayın sayısını artırma adına

olumlu bir adım olarak görünmektedir (Ak ve Gülmez, 2006). 2000 yılından itibaren SCI/ SSCI/AHCI dergilerinde yayınlanan bilimsel makale sayılarındaki artış ivmelenerek yayın oranı %65’ten %75’e yükselmiştir. 2005 ve sonrasında ise dalgalı bir seyir izleyerek bir miktar gerilemiş ve bu tutum kaliteye göre düzeltilmiş yayın sayılarında da görülmektedir. Türkiye’nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla, TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde bibliyometrik analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda belirli yıl aralıklarında ve kümülatif olarak; ülke karşılaştırmaları, bilim dalları karşılaştırmaları, dünya bilimine katkı oranı, yayın üreten kamu ve özel
sektörün payları ve uluslararası ortak yazarlık vb. gibi çeşitli alanlarda bilgiler elde edilmektedir.
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Türkiye’de ve Dünya’da bilimsel yayınların üretim merkezi ve beşeri sermayenin şekillendirildiği yegâne

kurumlar üniversitelerdir. Türkiye’de istihdam yaratmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve
artan yükseköğretim öğrenci taleplerini karşılayabilmek üzere geçtiğimiz yıllar içerisinde bir çok yeni üniversite kurulmuştur. Özellikle 2006 sonrasında “her ile bir üniversite” yaklaşımıyla bu süreç hızlanmıştır.
Bu dönemde açılan üniversiteler genellikle küçük ölçeklidir ve akademik verimlilikleri ortalama olarak
düşüktür (Türkiye Bilim Raporu, 2020). Bilimsel yayın üretiminde 2006 yılında başlayan yavaşlama hem
devlet hem de vakıf üniversitelerinde görülmektedir. TÜBA-Türkiye Bilim Raporu’na göre Her bir üniversitenin kaliteye göre düzeltilmiş akademik verimliliğini ayrı olarak incelediğimizde Boğaziçi Üniversitesi,
ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nin en iyi devlet
üniversiteleri; Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin en iyi vakıf üniversiteleri olduğu görülmektedir. Türkiye’de bilimsel makale/yayın oranı ile akademik verimlilik

beraber değerlendirildiğinde Koç Üniversitesi,
Sabancı Üniversitesi ve Bilkent Üniversiteleri en iyi üniversitelerimizdir. Her iki göstergenin de yüksek
olduğu Koç, Sabancı, Bilkent, TOBB, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe, Gebze Teknik gibi üniversitelerde
ulaşılan akademik verimlilik tabana yayılarak (çok sayıda araştırmacının katılımıyla) elde edilmiştir.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin katalizörü uluslararası iş birlikleri geliştirmek geçmektedir. Türkiye’de
uluslararası ortak yazarlı çalışmaların payı, vakıf üniversitelerinde daha fazla olmak üzere artmaktadır.
Uluslararası iş birliklerinde daha çok Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri tercih edilmektedir. Uluslararası

işbirliği geliştirmenin etkili yollarından biri de konferans/çalıştay/sempozyum katılımlarıdır. Bu bilimsel
toplantı sırasında yurtdışı araştırmacılar ile ortak çalışma yapma ihtimali artmaktadır. Uluslararası iş birlikleri Ar-Ge çalışmalarında farklı yaklaşımlar üretmeyi, bilimsel çıktı etkisini ve uygulanabilirliğini artırmayı sağlamaktadır. Ayrıca, verimliliği ve çalışmaların kalitesini de pozitif etki sağlamaktadır. Bu sebeple,
birçok ülke uluslararası iş birliklerini destekleyici çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde bu kapsamda yurtdışı eğitim olanakları iyileştirilebilir ve konferans katılımları daha oldukça fazla destek verilmektedir.
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Dr. Veysel TAHİROĞLU
ALZHEİMER HASTALIĞINA
GENEL BİR BAKIŞ

1.Giriş
Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beynin
bazı hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir
nörolojik hastalıktır. Hastalığı ilk tanımlayan, Alois Alzheimer isimli Alman nöropsikiyatristidir. 1902 yılında, 51
yaşındaki Auguste Deter isimli hasta, eşi tarafından ilerleyici unutkanlık ve davranış bozukluğu nedeniyle Dr.
Alzheimer’a getirilir. Hastayı muayene eden ve takip
eden Dr. Alzheimer, 1906 yılında hastanın ölümünü takiben otopsi yapar. Aldığı beyin örneklerinde hastanın
korteksinde inceleme yaparak hücreler içinde ve çevresinde farklı birikimlere rastlar. Plak ve lif tanımlarını yapan Alzheimer’ın bu buluşu daha sonraki yıllarda tıp
kongrelerinde sunulur ve Alzheimer hastalığı litaretüre
geçmiştir. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında
azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere
gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl
içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelmektedir. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de
zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları
çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme
yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve
çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki
bireyleri etkilese de daha genç başlangıçlı örneklerine
de sıklıkla rastlanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi
hastalığı olarak nitelendirilmemelidir. Şu anda, dünya
genelinde 40 milyona yakın Alzheimer hastası olduğunu
bilinirken, 2050 yılında bu sayının 115 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise halen 600 bin ile 1
milyon arası hasta bulunduğuna ait bir tahmin yürütülür-

KÖŞE
YAZARLARIMIZ

ken, 2050 yılında Türkiye’nin dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip 4. ülke olacağı düşünülmektedir.

2.Alzheimer Hastalığının Semptomları
Alzheimer hastaları, bilişsel ve davranışsal performansındaki değişiklikler üzerine kliniklere başvurur. Hastalığın başlangıç evresine dair belirtiler daha hafif olmakla
birlikte ileri evredeki hastalarda bulgular daha da artmaktadır. Alzheimer başlangıcı belirtileri genellikle küçük çaplı hafıza sorunları olmakla birlikte son günlerdeki
konuşmaların, yaşanan olayların unutulması; kişilerin,
nesnelerin ve yerlerin isimlerinin hatırlanamaması gibi
semptomları içerir. Hastalığın daha da ilerlemesi ile birlikte en yaygın şekilde görülen Alzheimer semptomları
şunlardır:

• Kaygı ve depresyon
• Bilinç bulanıklığı
• Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

• Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması
• Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar
• Halüsinasyon ve sanrılar
• Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta
zorluk çekmesi

• Saldırganlık
• Çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

• Ailesinde olağan dışı taleplerde bulunma
• Aile bireylerini tanıyamaması
• Yakın geçmişini tamamen unutması ve kendini dahi
tanımakta güçlük çekmesi

• Anahtarını kaybetme
• İsimleri unutma
• Randevuları ihmal etme
• Paranın üstünü almayı unutma
• Yemeğin altını açık unutma
• Evin yolunu, odaların nerede olduğunu karıştırma
• Oğlunu babası, kızını annesi zannetme
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3. Alzheimer Hastalığının Etiyolojisi
Alzheimer, yıllardır bilimsel araştırmalara konu olan bir
hastalık bir hastalıktır. ancak gelişim nedeni henüz kesin olarak ortaya konulmamıştır. Alzheimer hastalığının
iki farklı cinsiyetteki görülme sıklığını araştıran çalışmalara bakıldığında kadın cinsiyette Alzheimer hastalığının
görülme sıklığının erkek cinsiyete oranla hafif düzeyde
daha yüksek olduğu görüldüğü bildirilmektedir. Bununla
birlikte hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği üzerinde durulan olası nedenler şu şekilde sıralamak mümkündür;
•

Geçmişte yaşanan kafa travmaları

•

Ailede Alzheimer öyküsünün bulunması

•

Obezite

•

İleri yaş

•

Down sendromlu olmak

•

Uyku düzeni bozuklukları

•

Yetersiz fiziksel aktivite

•

Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol

•

Tip 2 diyabet hastalığına sahip olmak

•

Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmek

•

Sigara kullanmak veya sürekli olarak sigara dumanına maruz kalmak

4. Alzheimer Hastalığının Tanısı
Alzheimer hastalığının tansında pek çok tıbbi tanı testi
bir arada değerlendirilir. Hastalığa ilişkin belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar nöroloji kliniklerine
yönlendirilir. Nöroloji uzmanları tarafından öncelikli olarak hastanın detaylı şekilde öyküsü alınır. Bu aşamada
hastanın yanı sıra ailesi veya yakın çevresine de bazı
soruların yöneltilmesi söz konusu olabilir. Tıbbi öykünün
alınmasından sonra hastalarda nörolojik işlevler, denge,
duyu, davranış, hafıza ve refleksleri ölçen çeşitli taramalar yapılır. Tanının desteklenmesi ve benzer hastalıkların varlığına ilişkin olasılıkların ekarte edilmesine
yönelik olarak kan testleri, ultrasonografi, bilgisayarlı
tomografi (BT), manyetik rezonans görüntülemesi (MR)
gibi uygulamalar ve depresyonun araştırılmasına yönelik kişilik taraması testleri de uygulanabilir. Alzheimer
hastalığı bazı genetik hastalıklarla benzer belirtiler gösterebildiğinden bu hastalıkların araştırılması amacıyla
gen taramalarının da uygulanması gerekebilir. Yapılan
tüm bu tanı testlerinin sonucunda Alzheimer hastalığına
yönelik şüpheleri artırıcı bulguların elde edilmesi durumunda Alzheimer testi olarak da bilinen bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesine yönelik testler de yapıldıktan sonra hekim tarafından hastalığın kesin tanısı konulur.
5.Alzheimer Hastalığının Tedavisi
Alzheimer hastalığını işaret eden yukarıdaki belirtileri
yaşayan kişiler vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hekim tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda Alzheimer tanısı alan hastalarda
tedavi süreci hastanın yaşı, hastalığın ilerlemişlik düzeyi
ve eşlik eden diğer hastalıklar da göz önünde bulundu-

rularak kişiye özgü olarak planlanmaldır. Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Fakat
bazı uygulamalar ile hastalığın hastada oluşturduğu
semptomların azaltılması veya ortadan kaldırılması ve
hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkündür. Alzheimer hastalarının ev ortamında gerekli düzenlemeler
yapılmalı ve özellikle de yalnız yaşamak zorunda olan
hastalar için evde unutkanlığı önleyici ve hatırlamayı
kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Bunlar evin belirli
yerlerine asılacak notlar veya dikkat çekici işaretler olabilir. Bilişsel stimülasyon terapileri gibi bireysel veya
toplu olarak uygulanabilen psikiyatrik terapiler hafızanın
güçlendirilmesine, problem çözme ve dil becerilerinin
korunabilmesine katkıda bulunabilir. Ailesinde Alzheimer öyküsü bulunan fakat henüz hastalığa ilişkin bir
teşhis almamış bireylerde hastalığın kesin oluşum nedeni bilinemediğinden yalnızca risk faktörlerinin ortadan
kaldırılmasına yönelik önlemler alınabilir. Bunlar sigara
kullanımından kaçınmak, hareketli yaşam tarzını benimsemek ve sağlıklı beslenmek gibi önlemlerdir. Ayrıca bu
bireylerin Alzheimer hastalığına ve hastalığı işaret eden
belirtilere ilişkin farkındalık sahibi olmaları sağlanmalıdır. Eğer siz de kendinizde veya bir yakınınızda hafızaya ilişkin sorunlar gibi Alzheimer belirtileri gözlemliyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve hastalığın araştırılmasına yönelik olan muayene ve gerekli
tanı testlerini yaptırmalısınız. Hastalığın teşhis edilmesi
durumunda tedavi sürecine bir an önce başlanmasını
sağlayarak hastalığın ilerleyişini önemli ölçüde katkıda
bulunabilirsiniz.
5.Alzheimer Hastalığından Korunma
Alzheimer’ın nedenleri kesin olarak bilinmediği gibi nasıl
önleneceği ile ilgili kesin bilgi yok. Ancak bazı hayat
tarzı düzenlemeleri hastalığın oluşma oranını olumlu
yönde etkileyebilir.
•

Zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmak ve düzenli
egzersiz yapmak

•

Tansiyonunu ve şekerini normal düzeyde tutmak

•

Sebze ve meyve tüketimini artırmak

•

Emniyet kemeri ve kask kullanarak kaza sonucu
oluşabilecek kafa yaralanmalarına karşı korunmak

•

Alkol kullanıyorsanız bırakımak

•

Sigarayı içiyorsanız bırakmak

6.Alzheimer Hastası Olan Aileler Nelere Dikkat Etmeli
Hastayla iletişim kurarken, hasta yakınları sakin ve nazik bir şekilde konuşmaya dikkat etmelidir. Emir verici
bir iletişim tarzından kaçınılmalıdır. Kısa, anlaşılır cümleler kurmaya özen gösterilmelidir. Hastanızla konuşurken "lütfen" kelimesini sıkça kullanmaya özen gösterin.
Hastayla iletişim kurarken herhangi bir konu hakkında
iki seçenek sunmak aranızdaki iletişimin daha kolay
sağlanmasına yardımcı olacaktır. Hastaların yaşadığı
bellek kayıpları, olayları gerçekdışı anlatmasına, isimleri
yanlış hatırlamasın sebep olabilir. Hasta yakınları bu
gibi durumlarda hastanın düşüncelerini değiştirmeye
çalışmamalıdır. Yanlış düşüncelerin düzeltilemeye çalışılması hastada stres yaratabilir. Bunun yerine hastanın
algısına ortak olmak, onu mutlu edebiliriz.
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Dr. Hüseyin AGGÜMÜŞ
DEPREMLER VE YAPILAR

KÖŞE
YAZARLARIMIZ

Dünyada ve ülkemizde depremler, seller ve kasırgalar gibi doğal afetler, gerek can kayıpları gerekse maddi
hasarlara neden olmaları nedeniyle hayatımızı önemli ölçüde etkilenmektedir. Şüphesiz ki en tehlikeli doğal afetler depremlerdir. Depremler yer kabuğundaki kırılmaların neden olduğu titreşim dalgalarının, bulunduğumuz zemini sarsma olayıdır. Yani bizim güven duyduğumuz zeminin hareketli hale gelmesi olarak
tanımlayabiliriz. Dünya, depremlerin yıkıcı etkilerini feci şekilde yaşamıştır. Tablo 1’de ABD Jeolojik
Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre dünyada gerçekleşmiş 10 şiddetli deprem görülmektedir.
Tablo1. Dünyada en çok can kaybı yaşanmış 10 deprem.
Tarih

Yer

Büyüklük

Can kaybı Hasarlı bina

1556
1976
1138
2004
2010
856
1920
893
1923
1948

Şensi-(Çin)
Tağşan (Çin)
Halep (Suriye)
Sumatra (Endonezya)
Haiti
Damğan (İran)
Haiyuan (Çin)
Erdebil (İran)
Kanto (Japonya)
Aşkabat (Türkmenistan)

8
7,8
…
9,1
7
7,9
7,8
…
7,9
7,3

830000
255000
230000
227000
222000
200000
200000
150000
142000
110000

…
…
180000
20865
100000
…
…
…
…
…

Elde edilen verilerin bir kısmının tahmini olduğunu dikkate aldığımızda sonuçların çok daha kötü olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Bakışlarımızı ülkemize çevirdiğimizde, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Tablo 2’de 1900’lü yıllardan günümüze en
çok can kaybı yaşanan depremler dikkate alındığında dünya genelindeki gibi kadar olmasa da sonuçların
yine de çok feci olduğu görülmektedir. Burada tabi ki sadece yer hareketleri kayıplara neden olmamaktadır. Tsunami ve toprak katması gibi deprem etkisiyle harekete gecen doğal kuvvetlerin de etkisi büyüktür.
Burada dikkat ettiğimiz husus, depremin yapılara direkt etki etmesi. Tablolarda dikkat edilecek önemli
noktalardan birisi de hasarlı binalardır. En çok can ve mal kayıplarının nedeni olan binalar… Deprem esnasında binalar zarar görür, fakat ne kadar zarar gördüğünün cevabını bilmek çok önemli bir konudur ki deprem sonrası yapılarda yaşanabilirlik buna bağlıdır.
Tablo 2. Türkiye'de 1900’lü yıllardan günümüze en çok can kaybı yaşanmış 10 deprem.

Tarih
1939
1942
1943
1944
1966
1970
1975
1976
1983
1999

Yer
Erzincan
Erbaa (Tokat)
Ladik (Samsun)
Gerede-Çerkeş (Bolu)
Varto (Muş)
Gediz (Kütahya)
Lice (Diyarbakır)
Muradiye (Van)
Erzurum – Kars
Gölcük (Kocaeli)

Büyüklük
7.9
7
7.2
7.2
6.9
7.2
6.6
7.5
6.9
7.8

Can kaybı
32968
3000
4000
3959
2396
1086
2385
3840
1155
17480

Hasarlı bina
116720
32000
40000
20865
20007
19291
8149
9232
3241
73342
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Yıllardır bilim insanları, ülkemizde özellikle de nüfus
yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara bölgesinde
büyük bir depremin yaşanacağını söylemektedirler. Peki herhangi bir deprem anında (zayıf, orta veya şiddetli)
yapının zarar görmemesi için ne yapılabilir? Bu soruya
iki cevap verebiliriz. Birincisi, yapıyı tüm bileşenleriyle
depreme dayanıklı tasarlamaktır. İkincisi ise “Yapısal
Titreşim Kontrolü” dür. Yapının depreme dayanıklı
olması, deprem esnasında yapıyı ayakta tutar. Fakat,
yapının sadece ayakta durması veya hasar görmemesi
yapı içindekilerin güvenliği için yeterli değildir. Depremlere dayanıklı yapılar yapılması (örneğin binalar)
deprem esnasında yapıdaki salınımlara engel olamayacaktır. Yani şiddetli salınımlarda bina hasar görmese
bile, içindeki insanların ve/veya eşyaların zarar görme
ihtimalleri yüksektir. Yapısal titreşim kontrolünde ise
yapının salınımları düşürülerek hem yapının güvenliği
hem de içindekilerin güvenliği sağlanmış olur. Yapısal
sistemlere uygulanan kontrol uygulamalarının önemli
avantajlarından biri de, büyük bir çoğunluğunun yapının inşa edilmesinden sonra da uygulanabilmesidir.
Yapısal sistemlerin kontrolü, yarım yüzyıldan daha fazla bir geçmişe sahip olan ve günümüzde popülerliğini
koruyan bir konudur. Temelde pasif, aktif ve yarı aktif
olmak üzere üç farklı tip kontrol uygulamasından söz
etmek mümkündür. Bunlara dördüncü olarak hibrit
kontrol uygulamaları da eklenebilir. Temel kontrol uygulamalarından birincisi olan pasif kontrolde, ayarlı
kütle sönümleyicileri ve temel izolasyonu sistemleri
gibi birçok uygulama vardır. Pasif kontrol elemanları
yapının sabit parametrelerine göre ayarlandıkları için
değişken koşullara ayak uydurması zordur ve diğer
kontrol uygulamalarına göre performansları sınırlıdır.
Aktif kontrol uygulamaları ise yüksek performansla
çalışır ve en etkili kontrol uygulamasıdır. Fakat yüksek
enerji gereksinimleri, enerji kesintisi durumunda çalışmama ve yüksek maliyetler gibi dezavantajları vardır.
Bu sebeple yüksek performanslı olmalarına rağmen zorunlu olmadığı sürece tercih edilmezler. Aktif ve pasif
kontrol uygulamalarının avantajlarını barındırdığı ve
dezavantajlarının üstesinden geldiği için yarı aktif kont-

rol uygulamaları, gerek uygulama kolaylığı gerekse
performans bakımından ön plana çıkmaktadır. Hem
pasif kontrolden daha yüksek performansa sahip, hem
de aktif kontrolden maliyet olarak daha ucuz ve daha
güvenli olması yarı aktif kontrol sistemlerine ilgiyi arttırmıştır.
Yarı aktif kontrol uygulamalarında en sık kullanılan
elemanlardan biri akıllı sönümleyicilerdir. Akıllı sönümleyicilerin sönümleme kuvveti, sistemin ihtiyacına
göre ayarlanabilir. Bu da bize yapının şiddetli veya zayıf bir sarsıntı esnasında performans bakımından büyük
avantaj sağlamaktadır. Yarı aktif kontrol uygulamasını
bir deneysel bir örnek ile açıklayalım. Şekil 1’de akıllı
bir sönümleyici olan Manyeto-reolojik damperin bağlı
olduğu binaya ait bir deney sistemi görülmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Titreşim Araştırmaları ve Kontrolü Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bu çalışmada 6
katlı bir bina modelinde kontrol uygulamasının olmadığı durum, pasif kontrol olduğu durum ve yarı aktif
kontrol uygulamasının olduğu durumlar karşılaştırılarak
sistem performansı test edilmiştir.

Şekil 2. Bina modeline ait yer değiştirme cevapları
Şekil 2’de görülen ve bu deney sisteminden elde edilen
verilere göre, bina modelindeki en yüksek salınımların
olduğu kata ait (6. kat) yerdeğiştirme cevaplarının yarı
aktif kontrolde %60-%70, pasif kontrolde ise %30-%40
azaltıldığı gösterilmiştir.
Sonuç olarak depremlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu unutmamamız gerekir. Olması beklenen veya beklenmeyen depremlerin gerçekleşmesi durumunda, bireysel ve toplumsal olarak hayatımızda derin yaralar
açılmaması için yapısal titreşim kontrolü alınabilecek
en etkili önlemler arasında gelmektedir. Kontrol seçenekleri arasında ise avantajları bakımından yarı aktif
kontrol uygulamaları tercih edilebilir. Ülkemizde yüksek olmayan maliyetli, seçeneklerinin fazla olması ve
yapının değerine değer katmasına rağmen yapısal titreşim kontrolü uygulamalarına duyulan ilgi istenilen seviyede değildir. Bu nedenle, büyük bir deprem anında
büyük manevi ve maddi kayıpların yaşanmaması için
bu konuya yeterli ilgi gösterilmelidir.

30

Dr. Hüseyin GÜRBÜZ
ELEKTRİKLİ VE YAKIT HÜCRELİ
ARAÇLAR

Motor teknolojisinde ilk modern üretim bandının kurulduğu 1913 yılından bugüne otomobil dünyasında bu kadar kalıcı ve etkili köklü değişimin sinyalleri son 6 yıldır
çok kuvvetli hissedilmeye başlandı. Kanserojen, sera
etkili ve kirletici emisyonların varlığı emisyon kontrol
çalışmalarına rağmen benzinli ve dizel motorlu araçlar,
sağlık yönünden ciddi tehditkar hale geldi. Bu nedenlerden dolayı içten yanmalı motorlu araçların benzin ve
dizel ağırlıklı fosil yakıt kaynaklı, çevre ve insan sağlığına zararlı emisyonlar yayması nedeniyle daha doğa dostu alternatif motorlu araçlar ile yer değiştirmesi zaruret
halini aldı. Bu durumun bir sonucu olarak sıfır emisyon
hedefine yakın elektrikli araçlar (EV) küresel üreticilerin
en önemli önceliği oldu.

Elektrik motorlu araçlar yakıt tasarrufu sağladığı gibi
temiz ve çevre dostu araçlardır. Ayrıca içten yanmalı
motorlu araçlarda bulunan yakıt sisteminden egzoz hattına birçok parçaların elektrikli araçlarda bulunmaması
çevreye daha duyarlı olmasını sağlıyor. Böylelikle araçların karbon ayak izi de minimum seviyeye inmiş olmaktadır. EV’ler anlık, yüksek tork üretebilmeleri ve
hızlanma ve yavaşlamada ani hızlı tepki vermeleri sayesinde seri hız değişimi, tepki verme sürelerinin çok kısa
olması ve sessiz sürüş imkanları nedeniyle konforlu sürüş keyfi sunmaktadır. EV’lerde içten yanmalı motorlarda bulunan yakıt filtresi yağ filtresi gibi sık sık değiştirilmesi gereken parçalar, yağ değişimi, hareketli ve sabit
birçok parça ortadan kalktığı için araç bakım maliyeti
önemli oranda azalmaktadır. Elektrikli araçlarla beraber
otomobillere yeni yaklaşım konsepti ortaya konmuştur.
Ülkemizin ilk milli araç markası olan TOGG Nesnelerin
İnterneti konsepti ile elektrikli araçlar içinde fark oluşturmaya başladı.

KÖŞE
YAZARLARIMIZ

yanmalı motorlu araçların birkaç dakika içinde dolumu
gerçekleştirilen 1 depo yakıt ile yaklaşık 800-1000 km
menzile ulaşılabilirken AC şarj istasyonlarında 8-10
saatte, DC hızlı şarjla ortalama 30 dakika da %80 şarj
olan bataryalara sahip EV’ler ile ortalama 300-400 km
menzile ulaşılabilmektedir. EV’lerin en büyük sorunu
olan bu menzil sorununa Hybrit Elektrikli araçlar ara
çözüm olarak kullanılmaktadır. Genellik elektrik motoruna destek güç sağlayıcı ve jeneratör olarak görev yapan bir içten yanmalı motor ile menzil sorunu konvansiyonel araç seviyesine çıkarılmıştır. Fakat batarya kapasitesi ve şarj olma süresi konularında önemli AR-GE çalışımları yapan TOGG bu şarj olma süresini 10 dakika
civarına ve menzili 500+ km’ye ulaştırmayı başarmış
durumdadır. Böylelikle elektrikli araçlardan beklenen
sürüş konforunu sağlayabilmektedir.
Elektrikli araçlardan bir sonraki evre ise yakıt olarak
hidrojen kullanan araçlar olacaktır. Elektrikli araçların
mevcut yüksek kapasiteli batarya sorunu, batarya üretim
maliyetleri, bataryaların büyük boyutlarda olması ve
bataryaların kullanım ömür sorunlarının çözüm yollarından en gözdesi doğrudan hidrojen kullana PEM yakıt
hücreli elektrikli araçlar olacaktır. PEM yakıt hücresi
hidrojenin elektronları ile elektrik üretip atık olarak sadece su/su buharı oluşturan sistemlerdir. Böylelikle yakıt
istasyonlarında konvansiyonel araçların yakıt alma süresi içinde sadece hidrojen dolumu yapılarak sıfır kirletici
emisyon ile sürekli elektrik üretim sağlayarak EV’lerin
şarj olma sayısını azaltarak menzillide oldukça etkili
uzatmaktadır.
Sonuç olarak tam elektrikli araçların istenilen düzeyde
sorunları çözülmüş şekilde kullanımı için bir süre daha
hayatımızda benzinli, dizel, elektrikli ve yakıt hücreli
araçlar aynı anda var olmaya devam edeceklerdir.

EV’lerin tam olarak çözülemeyen en önemli sorunu şarj
olma süresi ve elektrik depolama kapasitesidir. İçten
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Öğr. Gör. İsmail SEVEN
FOSİL KÖKENLİ YAKITLAR, BATARYALAR VE ALTERNATİF YAKITLAR

Şehirlerin gelişerek büyümesi, aşırı nüfus artışı enerji
kaynaklarının talebini hızla artırmaktadır. Bp dergisinin
2021 yılında yayınlanan sayısında fosil yakıtlar için yirminci yüzyılın ortalarına kadar dünyada birincil enerji
ihtiyacının neredeyse %100’ünü karşılayan fosil yakıtlar,
yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşılırken
halen bu ihtiyacın %80’inden fazlasını karşılamakta olduğunu ifade etmiştir. Günümüzde de halen petrol,
doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan talep büyük oranlarda
azalmış değildir. Fosil kaynaklardan enerji üretimi iki
önemli sorunu da beraberinde getirmiştir. Dünyanın
belirli ülkeleri büyük fosil yakıt rezervlerine sahip olması diğer ülkeleri bu kaynaklara büyük miktarlarda ithalat
bağımlısı yapmaktadır. Buda politik sorunlar olması durumunda ülkeler arasında enerji krizlerine dönüşebilmektedir. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyük
kısmı bu sorunu ara ara yaşamaktadır.
Bir diğer önemli sorun da fosil yakıtların yüksek miktarlarda karbon emisyonu ve yanma sırasında yüksek ısılardan dolayı açığa çıkan NOx emisyonları yayarak dünyamıza sera etkisi yapmasıdır. Buda hava kirliliğine, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olmaktadır.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ise kasırgalar, seller
ve kuraklık gibi birçok doğal felaketi beraberinde getirmektedir. Enerji ihtiyacının tedariki için giderek artan
şekilde fosil yakıtların kullanılması çevresel koşullar
üzerinde son derece olumsuz etkiler yapmaktadır.
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Fosil yakıtların en çok kullanıldığı alanların başında ulaşım sektörü gelmektedir. Petrol türevli yakıtları kullanan ulaşım sektörü başta şehir merkezlerinde olmak
üzere tüm atmosfere büyük miktarlarda emisyon salınımı yapmaktadır. Şarj edilebilir bataryaların ulaşım sektöründe kullanılmak istenmesinin sebeplerinden biri de
şehir merkezlerini bu egzoz kaynaklı emisyon salınımlarından arındırmaktır. Bu yüzden şarj edilebilir bataryalı
araçlar genellikle otoriteler tarafından desteklenmektedir.
Elektrikli motorların tarihi içten yanmalı motorlardan
daha eskiye dayanmaktadır. İlk otomobillerin çıktığı
dönemlerde elektrik enerjisinin mobilize olma kabiliyeti
olmadığından elektrik motorlarının otomobillerde kullanımı yaygınlaşmamıştır. İçten yanmalı motorlar fosil
yakıtlar ile çalıştığından mobilize olma avantajına sahiptir. Kömür, petrol ve biyodizel gibi yakıtlar ile çalışan
içten yanmalı motorlu araçlar ilk dönemlerde yaygın
şekilde kullanılmışlardır. Günümüzde şarj edilebilir bataryalara sahip araçlar bu mobilize olma kabiliyetine
sahip olduklarından elektrik motorlu araçlarda kullanımı sağlanmıştır. Bu da içten yanmalı motorların salmış
olduğu emisyonlara karşı elektrikli araçlar büyük bir
avantaj elde etmiştir. Bu özelliğinden dolayı bazı kesimlerce bu araçlar çevreci olarak görülmektedir.
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Elektrikli araç bataryalarının dolumunun zaman alması,
bataryalardan çekilen gücün sınırlı olmasından dolayı
motorlarının büyük miktarda güç ve tork vermemesi,
bataryanın ömür süresi, dolum istasyonlarının yaygın
olmayışı bu araçlar için birer dezavantajdır. Ayrıca elektrik enerjisinin üretildiği noktadan bataryaların dolumu
noktasına kadarki iletim şebekelerinde birçok kayıplar
meydana gelmektedir. Bataryalarda zaman içinde kapasite kaybından dolayı kendi içerisinde enerji kayıpları
meydana getirmektedir. Bu kayıplarda ciddi maliyetler
oluşturmaktadır.
Bataryaların dolumu için kullanılan elektrik enerjisi evsel kullanım için hayati olduğundan araçların bu enerjiyi
kullanması araz talep dengesinde sıkıntılara sebep olacağı da bir kesimce söylenmektedir.
Elektrik enerjisinin halen fosil yakıtlardan üretilmesi ve
bataryaların üretim ve geri dönüşümü esnasındaki çevreye verdiği zararlar nedeniyle elektrikli araçlar tam
anlamıyla çevreci hale gelememiştir.
Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi
ise birçok sınırlamalara bağlıdır. Örneğin rüzgar enerjisi
rüzgarın esmesine, güneş enerjisi güneşin panelleri görmesine havanın bulutsuz yada kış olmamasına bağlı olması gibi. Ayrıca bazı kesimler bu kaynaklardan enerji
elde ederken uygulanan metotların çevreye zarar verdiğini dile getirmektedir. Örneğin rüzgar türbinlerinin bazı
göçebe kuş türlerinin güzergahını bozduğundan nesillerinin devamlılığının tehlikede olduğu söylenir. Yada güneş panellerinin aşırı şekilde alan kaplaması gibi.
Fosil yakıtları daha çevreci hale getirmenin yolları birçok
araştırmacıların ilgisini uzun zamandan beri çekmektedir. Bunların başında dizel veya benzin yakıtlarının içeri-

sine oksijen molekülleri ihtiva eden biyodizel yakıtları
ilavesidir. Bu karbon salınımı oranını önemli ölçüde
azaltmaktadır. Ayrıca hidrojenin içten yanmalı motorlarda ilave yada birincil yakıt olarak kullanılabilmesi durumunda fosil yakıtların yerini giderek alabileceği bir kesimce kabul edilmektedir. Hidrojenin alt ısıl değerinin
yüksek olması, otomatik tutuşma sıcaklığının düşük olması gibi büyük avantajlara sahiptir. Yüksek basınçlar ile
depolanması ise araçlarda kullanımını kısıtlamaktadır.
Hidrojen kömür, amonyak, doğalgaz, su gibi doğada
birçok üretim kaynağına sahip olması onu daha cazibeli
hale getirmektedir. Yanma esnasında açığa çıkardığı ısı
miktarının yüksek oluşu NOX emisyonu oluşumuna sebep olmakla birlikte üretimi için tüketilen enerji miktarı
maliyet olarak henüz istenilen seviyelerde olmadığından ekonomik bir yakıt değildir.
Biyodizel gibi alternatif yakıtlar ise genellikle insanlarının hayatını devam ettirdiği besin kaynaklarından elde
edildiği için günümüzde kullanımı çok yaygın olmamaktadır. Örneğin mısır yağı, ayçiçeği yağı yada pamuk yağından üretilen biyodizel doğrudan biyodizel üretimi
amacı için kullanıldığı takdirde evsel yağ piyasasında
olumsuzluklara sebep olabilecektir. Ancak atık yağlardan üretilen biyodizel atık yağların çevreye verdiği zararı engellemekle birlikte içten yanmalı motorlar için bir
alternatif oluşturmaktadır.
Genel olarak bakıldığında fosil kaynaklı yakıtlar bir müddet daha kullanılması gerektiği ön görülmektedir. Çünkü
fosil yakıtlardan elde edilen güç ve verim henüz elektrik
bataryaları tarafından sağlanabilmiş değildir. Diğer alternatif yakıtlar ise henüz fosil yakıtların yerini alabilecek seviyelere ulaşamamıştır.
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Arş. Gör. Oğuzhan UĞURLU
POİSSON ORANI

Poisson oranı, Fransız fizikçi ve matematikçi Simeon Denis Poisson tarafından ortaya atılmıştır.
Kendi adını taşıyan Poisson oranı çoğu mühendislik
alanında kullanılan malzemenin en önemli mekanik
özelliklerinden biridir. Poisson Oranı “ ” sembolü

ile gösterilmektedir ve birimsizbir büyüklüktür. Poisson oranı çok farklı şekilde tanımlanmakla birlikte
en yaygın tanımı, Şekil 1’de de gösterildiği gibi tek
bir eksende uygulanan çekme kuvveti etkisiyle, diğer eksendeki kısalmanın kuvvetin uygulandığı eksendeki uzamaya oranıdır. Diğer bir deyişle cisimdeki enine kısalmanın boyuna uzamasına oranıdır.
Poisson oranı teorik olarak alt sınırı -1 üst sınırı 0.5
olarak hesaplanmaktadır fakat bu durum malzemenin kararlı, izotropik ve linear elastik durumları içe-

risinde olduğunda kabul görmektedir.

Şekil 1: Poisson oranı hesabı
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Çizelge 1: Literatürde bulunan birkaç malzemenin
Poisson oranı

Malzeme

Poisson oranı

Altın

0.42-0.44

Alüminyum

0.32

Bakır

0.33

Çelik

0.27-0.30

Dökme Demir

0.21-0.26

Doymuş Kil

0.40–0.49

Kil

0.30–0.45

Köpük

0.10–0.50

Kum

0.20–0.45

Lastik

0.49

Magnezyum

0.25–0.28

Mantar

0.0

Paslanmaz Çelik

0.30–0.31

Titanyum

0.26-0.34

Son zamanlarda bilim insanları negatif Poisson ora-

Her malzeme kendine özgü bir Poisson oranına sa- nına sahip malzemeler üzerine de çalışmaktadırlar.
hiptir ve sanayide kullanılan malzemelerin hemen Şekil 2’de gösterildiği gibi Pozitif Poisson oranı
hemen tamamının Poisson oranı literatürde bulun- başka bir değişle geleneksel malzemelerin aksine
maktadır. Çizelge 1’de bulunmayan ve günlük ha- negatif Poisson oranına sahip malzemeler tek bir
yatımızda sıkça kullandığımız beton 0.2 Possion eksenden sıkıştırıldıklarında diğer eksenden de daoranına sahipken doğada bulunan kauçuk 0.5 Pos- ralma gösterirler benzer şekilde çekme kuvveti uysion oranıyla hacim değişimine uğramayan ender gulandığın ise hem çekme uygulanan eksende hem
de diğer eksende genişleler.
malzemelerden biridir.
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Şekil 2: Pozitif Poisson oranı ve Negatif Poisson oranına sahip malzeme illüstrasyonu
Negatif Poisson oranına sahip olacak şekilde tasarlanan damar stentleri tıkalı ya da daralma oluşmuş damarın içine yerleştirildikten sonra çekilme ile genişler damardan daha rahat kan akışının oluşmasını sağlar. Bu ve bunun gibi Negatif Poisson oranına sahip malzemeler biyomekanikte sıkça kullanılırlar.

Şekil 3: Negatif Poisson oranına sahip damar stenti
Günümüzde bilim insanlarının pozitif ve negatif Poisson oranıyla ilgi teorik ve deneysel olarak çalışmalarını sürdürmeleri, Poisson oranın malzemenin mekanik özellikleri arasında ne kadar önemli bir yeri olduğunu bizlere göstermektedir.
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