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TEKĐRDAĞ

I

ÖZET:

Bu çalışmanın amacı, karayollarında ağır yük taşıyan kamyonet, kamyon ve tırların
demiryolu ile taşınması durumunda trafik kazalarında, ulaşım maliyetlerinde, hava ve gürültü
kirliliğinde meydana gelebilecek değişiklikleri araştırmaktır.
Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde ağır yük taşımacılığı yapan kamyon ve tırlar,
örneklemini ise Đstanbul-Konya ve Đstanbul-Adana arasında ağır yük taşımacılığı yapan
kamyon ve tırlar oluşturmaktadır.
Araştırma tarama modelinde desenlenmiş olup, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
verilerine göre Türkiye Đstatistik Kurumu’nun 2007 Trafik Kaza Đstatistikleri, 2008 Motorlu
Kara Taşıtları Đstatistikleri ve 2009 Bölgesel Göstergeler yayınları ve araştırmamıza kaynaklık
edebilecek çeşitli internet sitelerinden yararlanılmıştır.
Yaptığımız çalışma sonucunda, karayollarında araç yoğunluğu %20 olan ağır yük
taşıyıcılarının demiryolu ile taşınması durumunda, her yıl yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik
kazalarının azalacağı, yol maliyetlerinin düşeceği, hava ve gürültü kirliliğinin azalacağı
saptanmıştır.
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I. GĐRĐŞ

Sanayileşmenin hızla gelişmesi, nüfus artışı ve yerleşim merkezlerinin yaygınlaşmasına
paralel olarak ulaştırma sistemlerinde konfor, hız, ekonomi ve güvenilirlik açısından
gelişmeler kaydedilmiş; bu sistemler içinde de yük ve toplu taşımadaki üstünlükleri nedeniyle
demiryolları ön plana çıkmıştır. Ülkemizde demiryolları 1950 yılma kadar yük ve yolcu
taşımacılığında rakipsiz bir konumda faaliyetini sürdürmüş, ancak 1950 yılından sonra
ülkenin

ekonomik

kaynaklan

karayolu

ile

demiryolu

arasında

dengeli

olarak

paylaştırılamamıştır.

I.I. Amaç:
Bu çalışmanın amacı, karayollarında ağır yük taşıyan kamyonet, kamyon ve tırların
demiryolu ile taşınması durumunda trafik kazalarında, ulaşım maliyetlerinde, hava ve gürültü
kirliliğinde meydana gelebilecek değişiklikleri araştırmaktır
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.
1. Trafik kazalarında yıllık ortalama kaç kişi ölmekte veya yaralanmaktadır?
2. Ağır yük taşıyıcılarının yol açtığı hava kirliliğinin önüne geçilebilir mi?
3. Ağır yük taşıyıcılarının yarattığı gürültü kirliliğinin önüne geçilebilir mi?
4. Karayollarındaki deformasyona ağır yük taşıyıcıların katkısı ne kadardır?
5. Araç sahiplerinin demiryolu ulaşımını tercih etmeleri için yol maliyeti ne kadar
düşmektedir?

I.II. Projenin Önemi:
Bu projenin karayollarında güvenliğin artırılması, çevre ve hava kirliliğinin azaltılması,
yol maliyetlerinin düşürülmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

I.III. Sayıltılar:
• Türkiye Đstatistik Kurumundan alınan verilerin, Türkiye ortalamasını yansıttığı,
• Karayolu taşıma maliyetleri için Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden aldığımız
maliyet değerlerinin gerçek değerleri yansıttığı varsayılmıştır.
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I.IV. Sınırlılıklar:
Veriler, Türkiye Đstatistik Kurumunun 2007, 2008 ve 2009 yıllarında çıkardığı

1.

istatistik yayınları ile,
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinin Konya-Đstanbul ve Konya-Adana örnek yol

2.

maliyet verileri ile,
TCDD’nın Konya-Đstanbul ve Konya-Adana yol maliyet çizelge değerleri ile

3.
sınırlıdır.

I.V. Maliyet Hesabı:
Hazırladığımız proje için veriler internet ortamından sağlandığı için maliyet kalemi
yapılmamıştır.

I.VI. Zaman Çizelgesi:
No
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Gün Başlangıç
6
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II. LĐTERATÜR BĐLGĐLERĐ
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Trafik: Yayaların, hayvanların ve taşıtların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine
trafik denir.
Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara taşıt denir.
Yük Taşıtı: Yük taşımak için imal edilmiş motosiklet, kamyonet ve kamyon gibi
motorlu taşıtlardır.
Kamyonet: Đzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için
imal edilmiş motorlu taşıttır.
Kamyon: Đzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak
için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.
Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazlar aracın
karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.
HAVA KĐRLĐĞĐ

Hava insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli en önemli yaşam
kaynağıdır. Bir günde 15 m3 hava teneffüs ederiz. Temiz hava içerisinde %78 azot, %21
oksijen % 1,03 diğer gazlar ve % 0,03 oranında karbondioksit gazı vardır. Havayı kirletmek
bu oranları bozmak demektir.

III. YÖNTEM
Bu araştırma tarama modelindedir. Đnternet ortamında Türkiye Đstatistik Kurumu,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve bazı kaynak teşkil
edebilecek bilgiler bulunduran internet sitelerinden kaynak taraması yapılmış olup, kaza
istatistikleri, maliyet hesapları, karayolu taşıma ücretleri, çevre kirliliğine ve gürültü
kirliliğine olan etkileri araştırılmıştır.

III. I. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde ağır yük taşımacılığı yapan kamyon ve tırlar,
örneklemini ise Đstanbul-Konya ve Đstanbul-Adana arasında ağır yük taşımacılığı yapan
kamyon ve tırlar oluşturmaktadır.
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IV. BULGULAR VE YORUMLAR
Demiryolu

sistemini

doğru

değerlendirmek

için

sistemi,

Karayolu

ile

karşılaştırdığımızda;

A) GÜVENLĐK AÇISINDAN
1997 yılı verilerine göre Ülkemizde milyar yolcu-km, başına düşen kaza sayısı;
karayollarında 2.390 iken, demiryollarında 77 olmuştur. Meydana gelen kazalardaki ölü sayısı
da milyar yolcu-km. başına karayollarında 32 iken, demiryollarında Kuruluşun hatalarından
kaynaklanan kazalarda 3 'tür. Yaralı sayısı ise milyar yolcu-km başına Karayollarında 656
iken; demiryollarında 27'dir. Ülkemizde Karayolu yerine Demiryolu yatırımlarına ağırlık
verilmesi durumunda; trafik kazalarında yaklaşık 1/31, ölü sayısında 1/11, yaralı sayısında ise
1/24 oranında azalma sağlanabilecektir.

Ülkemizde

karayollarında

meydana

gelen

trafik

kazalarının

maddi boyutu

katrilyonlarla ifade edilmesine karşın, olayın manevi boyutunun, diğer bir ifade ile insanın en
temel hakkı olan yaşama hakkının sağlanması için demiryollarına gereken önemi vermenin
artık zorunluluk boyutuna ulaştığı görülmektedir.
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Proje konumuz olan ağır yük taşıyıcılarının sebep olduğu kazalar ve sonuçlarını
inceleyecek olursak,
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B) KULLANIM MALĐYETLERĐ AÇISINDAN
KONYA-ĐSTANBUL
Konya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı çalışan 3 ayrı aracın 20 ton’luk bir yükün
Konya-Đstanbul arası yakıt, lastik, yağ vb. giderleri için;
-

1. araç: 700 TL yakıt,
1100 TL

400 TL lastik, yağ vb.
-

2. araç: 750 TL yakıt,

1100 TL

350 TL lastik, yağ vb.
-

3. araç: 850 TL yakıt,

1300 TL

350 TL lastik, yağ vb.
olarak maliyet çıkarılmıştır. Yani ortalama bir değer alacak olursak 20 tonluk bir yükün
karayolu ile taşınması maliyeti: 1170 TL’dir.
Aynı ulaşım için TCDD’den aldığımız fiyata göre1;
Bir ton yük taşıma bedeli olarak 37,4 TL olan bu güzergâhta 20 ton’luk bir yükün taşıma
bedeli ise 748 TL olmaktadır.
Bu duruma göre yükünü demiryolu ile taşıyan bir araç sahibi bu taşımadan, 422 TL kâr
sağlamaktadır.
1

http:⁄⁄www.tcdd.gov.tr⁄Price⁄ShowPrice⁄?startStation=1960&finishStation=6975
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ADANA-ĐSTANBUL
Benzer bir hesaplamayı Adana Taşıyıcılar Kooperatif’inden aldığımız maliyet değerleri
için yapacak olursak;
1000 TL yakıt,

1450 TL

450 TL lastik, yağ vb.

olmak üzere 20 tonluk bir yükün Adana-Đstanbul arası taşıma maliyeti 1450 TL olmaktadır.
Aynı ulaşım için TCDD’den aldığımız fiyata göre2;
Bir ton yük taşıma bedeli olarak 56,15 TL olan bu güzergâhta 20 ton’luk bir yükün
taşıma bedeli ise 1123 TL olmaktadır.
Bu duruma göre yükünü demiryolu ile taşıyan bir araç sahibi bu taşımadan, 327 TL kâr
sağlamaktadır.

C) ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ AÇISINDAN
Araçların hareketinin sağlanması için kullandıkları yakıtlardan çıkan gazlar ve
sektörlerdeki sanayi atıkları çevreyi kirletmektedir. Demiryollarının hava kirliliğindeki payı
dizelli çekim nedeniyle % 5 iken karayollarının payı % 85 düzeyindedir. Elektrikli çekimde
ise hava kirliliği söz konusu değildir.3 Demiryollarının arazi ve suların kirlenmesinde de payı
azdır. Buna karşın, karayolu araçlarından çıkan yağlar, benzin istasyonlarındaki sıvı
karbüranlardan oluşan maddeler çevredeki arazi ve sulara zarar vermektedir. Avrupa Birliği
çerçevesinde yapılan bir araştırmaya göre, ulaşım sistemlerinde meydana gelen trafik
sıkışıklığı ve kazalarla neden olunan hava kirliliği ve gürültünün toplumsal maliyeti, Birlik
hâsılalarının %4,1 'i düzeyinde olup, bu maliyetin %90'ı karayolu ulaşımından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Birliği demiryolunda bireysel maliyetleri göreli
olarak artıracak bir sistem olan sosyal maliyetlerin içselleştirilmesi üzerinde yoğun bir
biçimde çalışmaktadır. Ülkemizde de bu konuda çalışmalara derhal başlanılarak çevreye
verilen zarar minimuma indirilmelidir.4

Bir insanın günlük ihtiyacı olan 15 m3 temiz havayı bir tek taşıtın sadece 10 dakikalık
bir süre içerisinde tehlikeli hale dönüştürmesi, kentlerdeki yüz binlerce taşıtın neden olduğu
hava kirliliğinin boyutu hakkında bizlere yeterli bir fikir verebilir. Şehir trafiğindeki araçlar;
2
3

4

http:⁄⁄www.tcdd.gov.tr⁄Price⁄ShowPrice⁄?startStation=1960&finishStation=6903
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
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teknik bakımlarının yeterince yapılmaması, bilinçsiz kullanımı ve bir kısmının çok eski
oluşları nedeniyle kirletici özellikleri bir kat daha artarak, önemli kirletici kaynak
durumundadırlar.

Taşıtlarda hava kirliliği yaratan kirletici kaynaklar, motor cinsine göre

değişmektedir. 5
Hava kirlenmesi
Hava kirlenmesi atmosferdeki kirleticilerin ve bunların çeşitli birleşimlerinin insan,
bitki, eşya ve estetik unsurlara zarar verebilecek mertebeye ulaşması ile oluşmaktadır. Bu
kirleticiler başlıca duman, is, toz, muhtelif gazlar, kimyasal maddeler ile atmosferde bulunan
ve doğal biçimde veya insan faaliyetleri sonucu oluşan diğer maddeler şeklinde sıralanabilir.
Taşıt egzozlarından çıkan zehirleyici gaz ve dumanların havayı kirletme oranı %65-77
arasındadır. Karbon monoksit gazının havayı kirletme oranı % 80’dir. Bir otomobil yılda
ortalama havaya 1 (bir) ton kirletici verir.6

D) GÜRÜLTÜ AÇISINDAN
Karayolu motorlu araçlarında

gürültü,

motor ve susturuculara bağlı olarak

değişmektedir. Yapılan araştırmalarda karayollarındaki gürültü şiddetinin 72- 92 desibel
arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ağır taşıtlar için bu değer 103 desibele kadar çıkmaktadır.
Buna karşın, saatte 150 km hızla giden bir trenin gürültüsü 65-75 desibel arasındadır. Đnsan
sağlığı açısından 8 saatlik bir çalışma için gürültü sınırının en fazla 90 desibel olduğu göz
önüne alındığında demiryollarının önemi daha da artmaktadır.7
Đzmir'de yapılan bir çalışmada insanların % 60'ının trafik kökenli seslerden rahatsız
oldukları belirlenmiştir. 8
GÜRÜLTÜNÜN ĐNSANLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ 9
Fiziksel Etkisi: Đnsanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için uykunun bozulmaması çok
önemlidir ve kronik uyku rahatsızlıkları çeşitli hastalıkların kaynağı olabilmektedir. Gürültü
nedeniyle uykunun kalite ve kantite yönünden bozulması durumu uzun yıllardan beri
araştırılmaktadır. Uyku sırasında gürültü nedenli ani uyanmalar ortaya çıkabilir. Đnsanlar ani
5

http://www.cevreonline.com/CevreKR/havakirlilik%20ve%20kaynaklar.htm
http://www.sempatisurucukursu.com/cevre_bilgisi2.asp#5
7
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
6

8

Köyağasıoğlu, L., Çalış, G., Gürültü ile Mücadele, Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, 5-9 Haziran
1988, Đzmir. 1988.

9

http://www.cevreonline.com/gurultu2/gurultunun%20insanlara%20etkisi.htm
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ve erken uyanmalardan, uykunun gecikmesine göre daha fazla şikâyet ederler ve gürültünün;
gecenin başlangıcına göre sabaha karşı daha çok rahatsız ettiği bilinmektedir. Uyku sonrası
gürültü etkileri ise, uyanma sırasındaki ruhsal durum değişimi, dinlenememiş olma duygusu,
yorgunluk baş ağrıları ve genel olarak insan performansının düşmesi şeklinde görülebilir.

Fizyolojik Etkisi: Đnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak
tepki

göstermektedir.

Sürekli

fizyolojik

parametreleri

(frekans

kardiyak)

ve

elektroansefalogramları kaydedilen kişilerde yapılan bilimsel değerlendirmeler, gürültü
kaynaklı fizyolojik etkilenmeleri açıkça göstermiştir. Gürültü ile kardiovasküler hastalıklar
arasında ilişkiler konusunda sürdürülen çalışmalar ve deneyler, gürültünün;
• Yüksek kan basıncına (hipertansiyon),
• Hızlı kalp atışına,
• Kolesterol artışına,
• Adrenalin yükselmesine,
• Solunumun hızlanmasına,
• Adale gerilmesine,
• Đrkilmelere
neden olabildiğini kanıtlamıştır. Bu etkiler uyku sırasında daha belirgindir. Hamilelikte
gürültünün etkileri konusunda Japonya’da yapılan çalışmalarda düşük ağırlıklı bebek
doğumları ile gürültü ilişkisi bulunmuştur. Doğmamış bebekler gürültüden korunmamışlardır
ve annenin tepkisi onlara da geçmektedir. Đnsanların gürültüye alışabildikleri düşüncesi,
aslında doğru değildir. Alışıldığı düşünülse bile biyolojik değişiklikler önlenememektedir.

Psikolojik Etkisi: Bilimsel araştırmalarda gürültüye maruz kalmış kişilerin hemen
hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur. Gürültülü yerlerde yaşamanın en
belirgin karşılığı “annoyance” olarak tanımlanan rahatsızlık, sıkıntı ve gerilim duygusudur.
Gürültü yeteri kadar yüksekse ve kaynağı belirsiz ise veya neden olduğu gerilim yeteri kadar
fazla ise aşağıdaki davranış bozuklukları görülmektedir:
Rahatsızlık, aşırı tepkilere ve davranışlara dönüşebilir: Ani parlamalar, öfkeye hakim
olamama ve kendini kaybetme gibi. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gazetelerde ve
polis kayıtlarında gürültü nedenli aşırı davranışların özelikle gürültü yapanlara karşı
cinayetlere kadar vardığı görülmektedir.
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• Kızgınlık ve öfkenin içe yöneltilmesi: Kendini suçlama ve aşırı sessizlik ve içe
kapanma.
• Kızgınlık ve öfkenin dışa vurumu: Tartışmacı ve karamsar olma durumu.
• Sakinleştirici kullanımı
• Uyku hapı tüketiminin artması
• Hoşgörünün azalması.
• Yardım isteğinin azalması.
• Davranış Bozuklukları
• Öfkelenme
• Rahatsızlık Duygusu
• Sıkılma
Diğer tepkiler: Doktorunu ziyaret etme, penceresini kapatma, dışarıda az zaman
geçirme veya şikâyetini bildiren yazılar yazma gibi.

Performans Üzerine Etkileri: Đnsanların evlerinde, işyerlerinde ve çeşitli aktiviteleri
sırasında maruz kaldıkları gürültünün performanslarını (verimini) ne yönde etkilediği
araştırılmıştır. En önemli performans etkileri şunlardır:

a) Karşılıklı konuşmanın etkilenmesi
• Dinleme ve anlama güçlüğü ortaya çıkar.
• Konuşma kesintiye uğrar.
• Yüksek sesli konuşmak gerekir.
• Đnsan iletişimi bozulur.
• Telefon konuşmaları etkilenir.
• Radyo, TV ve müzik dinleme etkilenir.
b) Okuma ve öğrenmenin olumsuz etkilenmesi: Dikkat gerektirici, hafıza ve sözcüklerle
ilgili çalışma ve öğrenimler gürültü ile olumsuz etkilenirler. Arka plandaki bir sözlü müzik,
kelime hafızasını bozucu etki yapar. Okul çağında çocuğun öğrenme sağlığı ve düşünsel
aktiviteleri ile çakışmayacak bir çevre gerekir. Okullarda 2 tür etkilenme gözlenmektedir.
• Konsantrasyonun etkilenmesi.
• Öğretmenlerin etkilenmesi.
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c) Đş performansının etkilenmesi: Çalışma hayatında yüksek düzeyli ve ani veya kesikli
gürültüler iş verimini çeşitli biçimlerde etkileyebilir:
• Đşin zamanında yapılması
• Đşin doğru olarak yapılması
• Đş kazaları
V. SONUÇ VE ÖNERĐLER:
Aşağıda proje taramasında elde edilen sonuçlar yazılmış, tartışılmış ve öneriler
getirilmiştir.
V.I. Sonuç ve Tartışma:
Bu araştırmada Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 13 022 945 taşıtın
%20’sini oluşturan ağır yük taşıyıcılarının kazaya karışma oranının %24 olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışma ile kayıtlı bulunan 2 619 661 ağır yük taşıyıcısının karıştığı 346 471
kazanın önüne geçilebilir, bu araçların sebep olduğu yıllık ortalama 371 ölüm ve 6395
yaralanma vakası önlenmiş olunabilir.
Taşıma maliyetleri dikkate alındığında, ortalama bir değerle % 29 oranında bir kar
sağlayan bu proje ile araç ve yük sahipleri için daha kazançlı bir ticaret gerçekleşecektir.
Taşıt egzozlarından çıkan zehirleyici gaz ve dumanların havayı kirletme oranının
% 65-77 arasında olduğu düşünüldüğünde, aynı egzoz salınımında bulunduklarını düşünsek
bile % 13-15,4 oranında hava kirliliği önlenmiş olunabilir.
Ağır yük taşıyıcılarının çevreye yaydığı gürültü düşünüldüğünde bu yol ile psikolojik
olarak daha rahat yolculuklar yapılabilir, duygusal rahatsızlıklardan kurtulunabilir.
V.II. Öneriler:
Yapılan proje çalışması sonucu aşağıdaki öneriler getirilmiştir.
Ağır yük taşıyıcılarının, karayollarında seyretmeleri yerine, demiryolu ile ulaşımlarının
sağlanmasının maddi ve manevi olarak kazanç sağlayacağı düşünüldüğünde, araç sahiplerinin
bu yola teşvik edilmesi sağlanmalıdır.
Çevre kirliliğinin önlenmesi veya çevreye verilen zararlar düşünüldüğünde, ilgili
araçların demiryollarına yönlenmesi, insan sağlığı açısından faydalı olacaktır.
Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesine trafikten başlanacak olursa, büyük araçların
karayolundan demiryollarına yönlendirilmesi, duyuşsal olarak rahatlama sağlayacaktır.
14

VI. KAYNAKLAR:
1. TÜĐK, Motorlu Kara Taşıtları, Trafik Kaza Đstatistikleri, 2007
2. TÜĐK, Motorlu Kara Taşıtları, Motorlu Kara Taşıtları Đstatistikleri, 2008
3. TÜĐK, Motorlu Kara Taşıtları, Bölgesel Göstergeler Yayınları, 2009
4. http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
5. http:⁄⁄www.tcdd.gov.tr⁄Price⁄ShowPrice⁄?startStation=1960&finishStation=6975
6. http:⁄⁄www.tcdd.gov.tr⁄Price⁄ShowPrice⁄?startStation=1960&finishStation=6903
7. http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
8. http://www.cevreonline.com/CevreKR/havakirlilik%20ve%20kaynaklar.htm
9. http://www.sempatisurucukursu.com/cevre_bilgisi2.asp#5
10. http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
11. Köyağasıoğlu, L., Çalış, G., Gürültü ile Mücadele, Dördüncü Bilimsel ve
Teknik Çevre Kongresi, 5-9 Haziran 1988, Đzmir. 1988.
12. http://www.cevreonline.com/gurultu2/gurultunun%20insanlara%20etkisi.htm

15

Teşekkür:

Bu projeyi hazırlamamızda bizi cesaretlendiren ve bize destek olan Yrd. Doç. Dr.
Aytekin ERDEM’’e, projenin her aşamasında bize yol gösteren Prof. Dr. Ayla GÜRDAL’a,
Prof. Dr. Yaşar ERSOY’a, Yrd. Doç. Dr. Hüsniye DURMAZ’a,Yrd. Doç. Dr. Gürcan UZAL’a,
araştırmalarımız sırasında bizden yardımını esirgemeyen Öğr. Gör. A. Fatih ERSOY’a, Arş.
Gör. Fatma ÖNEN’e teşekkür ederiz.

16

